
EIGERSUND KOMMUNE
Planteknisk utvalg

MØTEINNKALLING

Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: 11:30  NB! Merk tid.

BEFARING:
 kl 08.15 Avreise fra rådhuset.
kl 08.30 Sak 201/12 Reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik, felt K1- 1. gangsbehandling
Kl 09.15 Sak 205/12 Riving bolig gnr. 9 bnr. 4 - Alf Ove Sæstad, Løyningsveien. Klagebehandling.

kl 09.40 Sak 206/12 Terrasse, carport,  parkeringsplass gnr. 13 bnr. 172 - Sturle A. Assersen, 
Fjellveien 8. Klage på vedtak og søknad om redusert gebyr.

kl 09.55 Sak 202/12 Reguleringsendring gnr. 13 bnr. 308 - Fjellveien 16 - 1. gangsbehandling
Kl 10.30 Sak 204/12 1.gangsbehandling -reguleringsendring for gnr.21 bnr.13 - boligområde Svånes
kl 11.30 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

188/12 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 11.12.2012

189/12

Avgjøres av kommunestyret:
Utbyggingsavtale for område nord for Nyeveien 72

190/12 Reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. - 2. 
gangsbehandling

191/12 Reguleringsendring - bolig gnr. 60 bnr. 237,  Ærfuglveien 5 - 2. 
gangsbehandling

192/12 Reguleringsendring for ny bolig gnr. 46 bnr. 194 - Hafsøyveien 51 -
Havsø - 2. gangsbehandling

193/12 Reguleringsendring gnr. 49 bnr. 131 - fortetting med 1 fritidsbolig - Kjeøy

194/12 Kirkegårdstruktur / ny kirkegård i Eigersund kommune

195/12

Avgjøres av utvalget:
Godkjenning av protokoll fra Platknisk utvalgs møte 20.11.2012

196/12 Søknad om fradeling av tilleggsareal til gårdsbruk -  gnr./bnr. 60/16 -
Inge Andreassen

197/12 Søknad om fradeling av parsell fra boligtomten gnr./bnr. 5/57 - Tor Even 
Refsland - 2. gangs behandling
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198/12 Reguleringsplan for rassikring og utbedring av FV 42 ved Gyavatnet -
del ll - 1. gangsbehandling

199/12 Mindre reguleringsendring - gnr. 8 bnr. 18 Hauen Camping, Hovland

200/12 Mindre reguleringsendring gnr. 13 bnr. 1915 - Strandgaten 49

201/12 Reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik, felt K1- 1. 
gangsbehandling

202/12 Reguleringsendring gnr. 13 bnr. 308 - Fjellveien 16 - 1. gangsbehandling

203/12 1. gangsbehandling - reguleringsendring for Dyrnes - Kvå gnr. 17 bnr. 13 
m.fl.

204/12 1. gangsbehandling - reguleringsendring for  gnr. 21 bnr. 13 -
boligområde Svånes

205/12 Riving bolig gnr. 9 bnr. 4 - Alf Ove Sæstad, Løyningsveien. 
Klagebehandling.

206/12 Terrasse, carport,  parkeringsplass gnr. 13 bnr. 172 - Sturle A. 
Assersen, Fjellveien 8. Klage på vedtak og søknad om redusert gebyr.

207/12 Søknad om dispensasjon/ deling av grunneiendom gnr. 9 bnr. 3 -
Vaksvik

208/12 Dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070 - Bharathy og Suthhakaran 
Somalingam, Iglatjørnveien 15. Klagebehandling.

209/12 Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom gnr. 4 bnr. 62 -
John Hadland, Æsan

210/12 Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung Oftedal og Anne Berge, 
Sokndalsveien 917. Klage fra Gunnar Mong.

211/12 Tilbygg til fritidsbolig gnr. 22 bnr. 56 - Sveinung Oftedal og Anne Berge, 
Sokndalsveien 917. Klage fra Jane Nikolaisen og Åge Håland.

212/12 Molo gnr. 60 bnr. 249 - Elisabeth og Einar Kvassheim, Trosavigveien 
207. Klagebehandling.

213/12 Søknad om nedsettelse av gebyr - Dispensasjon/Fritidsbolig gnr. 2 bnr. 
133 - Evelyn og Viggo Mattsson, Midbrødveien

214/12 Høring: Forslag om redusert fartsgrense på deler av fv. 55 -
Hestnesveien

215/12 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 11.12.2012

Egersund, 28.november 2012

Bjørn Reidar Berentsen
Utvalgsleder

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

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

- Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 24 til Randi Haugstad
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

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

Kommunestyremøte 17. desember Frist for endring: Fredag 23.november
Partienes gruppemøter
Parti Sted Dag Dato Tid kl.
AP Arbeidernes Hus. Torsdag 6. desember 19:30
FRP Formannskapssalen, rådhuset Mandag 3. desember 18:00
H Formannskapssalen, rådhuset Tirsdag 4. desember 18:00
KRF Formannskapssalen, rådhuset Mandag 10. desember 19:00
SP Formannskapssalen, rådhuset Onsdag 5. desember 19:30
SV Formannskapssalen, rådhuset Torsdag 6. desember 18:30
V Kulturkontoret, Strandgaten Torsdag 6. desember 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.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.11.2012
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
12/2290
Journalpostløpenr.:
12/30301

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
188/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012

Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
11.12.2012
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 11.12.2012:
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Saker fra planteknisk utvalg som skal 
videre til kommunestyrets møte 
17.12.2012 
 
Saksnr. 
Planteknisk 
utvalg 

Saksnr. 

Kommunest. 
Sakstittel: 

189/12 115/12 Utbyggingsavtale for område nord for Nyeveien 72 

190/12 116/12 
Reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl. - 2. gangsbehandling 

191/12 117/12 
Reguleringsendring - bolig gnr. 60 bnr. 237,  Ærfuglveien 
5 - 2. gangsbehandling 

192/12 118/12 
Reguleringsendring for ny bolig gnr. 46 bnr. 194 - 
Hafsøyveien 51 - Havsø - 2. gangsbehandling 

193/12 119/12 
Reguleringsendring gnr. 49 bnr. 131 - fortetting med 1 
fritidsbolig - Kjeøy 

194/12 120/12 Kirkegårdstruktur / ny kirkegård i Eigersund kommune 

 
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. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.11.2012
Arkiv: :FA-L80, TI-&01
Arkivsaksnr.:
12/1892
Journalpostløpenr.:
12/29249

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

Miljøavdelingen
Miljøstaben
Åshild Bakken
Prosjektleder
51 46 83 14
aashild.bakken@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
189/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012
115/12 Kommunestyret 17.12.2012

Utbyggingsavtale for område nord for Nyeveien 72
  

Sammendrag:
Det er fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Eger Bygg AS om 
utbygging av område nord for Nyeveien 72, gnr/bnr 46/152 m.fl. 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 17-4 har forslaget ligget ute til offentlig ettersyn med 
30 dagers frist for merknader. I perioden har det ikke kommet inn merknader.

Utbyggingsavtalen er hjemlet i Kommunestyrets forutsigbarhetsvedtak om bruk av 
utbyggingsavtaler, vedtatt 1. oktober 2012. Fremforhandlet avtale gjelder oppfyllelse av 
rekkefølgekrav og bestemmelser i reguleringsplanen for området. Eger Bygg AS skal 
opparbeide tomter og infrastruktur. Vei, vann og avløp skal etter ferdigstillelse overdras 
vederlagsfritt til kommunen for eie, drift og vedlikehold.

Saksgang:
PTU innstiller til kommunestyret, som formelt vedtar utbyggingsavtalen på kommunens 
vegne.

Rådmannens forslag til vedtak 20.11.2012:
PTU innstiller til kommunestyret:
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Eger Bygg AS om 
utbygging av område nord for Nyeveien 72, gnr/bnr 46/152 m.fl. godkjennes.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Kommunestyret vedtok i K-sak 88/12 den 1/10-12 et forutsigbarhetsvedtak iht Plan- og 
bygningsloven (Pbl.) § 17-2 som angir i hvilke tilfeller utbyggingsavtale er en forutsetning for 
utbygging. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Forutsigbarhetsvedtaket av 1/10-12 inneholder bl.a. en forutsetning om at utbyggingsavtale 
inngås før igangsettingstillatelse gis i de tilfeller der utbygging i henhold til vedtatt arealplan 
forutsetter bygging/oppgradering av offentlige anlegg og/eller tilpasning til slike anlegg.
Eksempler på offentlige anlegg er offentlige trafikkanlegg og ledninger for vann og avløp.
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I følge Detaljreguleringsplan for område nord for Nyeveien 72, vedtatt 23/4-12, skal 
adkomstveien i planområdet være offentlig. En liten avstikker fra adkomstveien skal være 
privat vei. Offentlig vei innebærer at kommunen overtar vei og vann og avløp i veien når 
disse er ferdig opparbeidet og godkjent iht kommunaltekniske normer. Overskjøtingen av 
grunn som er regulert til offentlig areal, skal skje samtidig med at kommunen overtar de 
tekniske anlegg. Overdragelse av nevnte anlegg skjer vederlagsfritt til kommunens eie, drift 
og vedlikehold.        

Reguleringsplanen for dette området er privat. Utbyggingsavtalen som er fremforhandlet 
inneholder i utgangspunktet ingen andre krav til utbygger enn det som kan kreves etter plan-
og bygningsloven. Slik sett hadde en utbyggingsavtale strengt tatt ikke vært nødvendig, og 
avtalen stadfester således hvem som skal utføre arbeidet med rekkefølgekravene i 
reguleringsbestemmelsene, og hvem som skal bære kostnadene. Dessuten har 
kommunestyret vedtatt at utbyggingsavtaler forutsettes inngått i tilfeller som dette. 

I tillegg har kommunen i utbyggingsavtalen fremforhandlet et punkt om at utbygger skal 
garantere for sine forpliktelser i byggetiden. Mer spesifikt innebærer det at utbygger skal stille 
en påkravsgaranti for gjenstående arbeider på infrastruktur som skal overtas av kommunen,
før første byggetillatelse for bolig gis. Eksempelvis må utbygger stille garanti for asfaltering 
iht de kommunaltekniske normene, dersom det er arbeidet som gjenstår på veien, før det gis 
byggetillatelse.

En påkravsgaranti ("on-demand"-garanti), er en garanti som innebærer selvstendig 
forpliktelse for kreditor (banken) til å betale debitor (kommunen) på første anmodning det 
beløpet debitor mener seg berettiget til, etter mislighold av utbygger. Beløpet vil bli utbetalt 
uten at kommunen trenger avklare skyld med utbygger, evt boet ved utbyggers konkurs. En 
påkravsgaranti er en relativt streng garantitype, som Rådmannen mener er nødvendig for å 
sikre kommunens interesser dersom utbygger av en eller annen grunn ikke ferdigstiller 
infrastrukturen som kommunen skal overta. 

Både kommunens advokatforbindelse og bankforbindelse har vært konsultert under arbeidet 
med påkravsgarantien. Kommunen har tidligere erfart at private utbyggere har gått konkurs 
under arbeid med utbygging av boligområder, der kommunen har sittet igjen med utlegg for å 
få ferdigstilt anlegg som kommunen skulle overta. Det vil dessuten være en stor ulempe for 
kommunen å bli stående med en halvferdig vei i et område. 

Den samme formuleringen søkes fremforhandlet i andre utbyggingsavtaler, slik at 
kommunens krav til private utbyggere blir forutberegnelige og utbyggerne blir likebehandlet.

I tillegg til punktet om garanti, har utbyggingsavtalen et punkt om justering av merverdiavgift 
for anlegg som utbygger bekoster og som skal overdras til kommunen. I dette tilfellet gjelder 
avtalen for vei, vann og avløp. Kommunestyret vedtok den 1/10-12 en sak om kommunal 
overtakelse av justeringsretten. Ordningen innebærer at en del av betalt merverdiavgift (mva) 
refunderes fra staten. Som prinsipp deles refundert merverdiavgift med 50 % til hver av 
utbygger og kommunen. Utbygger får sin andel tilbakebetalt over ti år.

Saksbehandlers vurderinger:
Den fremforhandlede utbyggingsavtalen er et godt verktøy for å sikre at begge parter 
oppfyller sine forpliktelser i forbindelse med en privat utbygging av et boligområde. Avtalen 
presiserer nærmere krav som er satt i reguleringsplanen og i lovgivningen, i tillegg til at 
sikringstiltak for å hindre at mislighold gir kommunen økonomisk merbelastning.
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Partene er enige om avtalens premisser, og kommunestyret anmodes om å godkjenne den 
forelagte avtale.

Universell utforming:
Ikke aktuelt for saken.

Økonomiske konsekvenser:
De økonomiske forpliktelsene for utbyggingen påligger utbygger. Kommunen har tatt de 
forholdsregler de kan for å sikre at kommunen ikke blir sittende med økonomiske forpliktelser 
dersom ubygger misligholder avtalen, f.eks ved konkurs.

Tilbakebetaling av merverdiavgift fra Staten gir en økonomisk gevinst som deles likt mellom 
kommunen og utbygger.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Utbyggingsavtalen godkjennes ikke, med følgende begrunnelse……

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
254820 Utbyggingsavtale for område nord for Nyeveien 72 med Eger bygg v3.doc
254818 Reguleringsplan Nyeveien 72.pdf
254819 PÅKRAVSGARANTI Eger Bygg.doc
254821 Avtale om justering av merverdiavgift_Eger Bygg AS.doc

Parter i saken:

Eger Bygg AS
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UTBYGGINGSAVTALE
for område nord for Nyeveien 72

1.0 FORMÅL OG PARTER

1.1 Partene
Mellom Eger Bygg AS, org. nr. 985421714, heretter kalt Utbygger, og Eigersund 
kommune er det inngått følgende avtale om utbygging på området nord for Nyeveien 
72, i henhold til gjeldende reguleringsplan for gnr. 46, bnr. 152 m.fl., i Eigersund 
kommune, godkjent av kommunestyret 23/4-2012.

Utbyggingsavtalen omfatter hele reguleringsplanen, inkludert bebyggelse, anlegg, 
veier og lekeplass.

1.2 Formål
Formålet med utbyggingsavtalen er å regulere rettigheter og plikter mellom partene for 
å sikre gjennomføring av partenes interesser i boligutbyggingen i planområdet. 
Avtalen regulerer finansiering og realisering av kommunaltekniske anlegg og 
lekeplasser innenfor reguleringsplanen, herunder hvem som er ansvarlig for 
gjennomføring og bekostning av tiltakene, samt videre drift og vedlikehold.

1.3 Rettigheter
Utbygger har plikt til å innhente nødvendige rettigheter der utbyggingen berører 
private eiendommer i og utenfor det regulerte området med hensyn til bl.a. vann-/
avløpsanlegg og veirett. Rettighetene må innhentes og dokumenteres før utbygging 
påbegynnes.

Det må fremlegges dokumentasjon fra Utbygger på rett til disponering av 
utbyggingsområdet. Utbygger har selv ansvar for å erverve nødvendige rettigheter, 
herunder veiadkomst, inklusiv eventuelt grunnerverv som kreves for gjennomføring av 
avtalen.

Denne avtale kommer i tillegg til de krav som er stilt i reguleringsplanen med 
tilhørende bestemmelser. Det innebærer at forhold omtalt i reguleringsplan med 
tilhørende bestemmelser gjelder selv om de ikke er gjentatt her.

2.0 GEOGRAFISK AVGRENSING

2.1 Areal
Avtalen omfatter areal definert under pkt. 1.1, under henvisning til reguleringsplan 
godkjent 23/4-2012, KS-sak 018/12, med tilhørende bestemmelser. Kart over området 
er vedlagt i vedlegg 1.

Oppdeling/fradelinger/grensejusteringer skjer i sin helhet i samsvar med godkjent 
plan.
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Før utbygging finner sted skal Utbygger sikre alle grensepunkter for eiendomsgrenser 
innenfor reguleringsområdet som berøres av utbyggingen.
  

3.0 PLANLEGGING OG OPPARBEIDELSE

3.1 Tekniske planer
Utbygger er ansvarlig for at feltene opparbeides i samsvar med godkjent 
reguleringsplan med reguleringsbestemmelser, og i samsvar med planer for teknisk 
anlegg, lekeplasser m.v. godkjente av kommunen. Utarbeidelse av samtlige planer er 
Utbyggers ansvar og skal gjøres for Utbyggers kostnad.

Det skal utarbeids tekniske planer for:
- Veier - herunder felles avkjørsel, felles parkeringsplass, felles kjørevei.
- Vann - og avløpsledninger, inkludert trekkerør for fiber (kommunalt nett). 
- Privat overvannshåndtering.
- Kabelanlegg – inkl. koblingsbokser, trafoer, kabeltraseer og gatelys. 
- Skilt – omfattende veinavnskilt og trafikkskilt.
- Lekeplass. 

De tekniske planene skal angi hovedanlegg som senere skal overtas av kommunen,
samt private fellesledninger, stikkledninger etc. Tekniske planer skal være godkjent av 
kommunen før tiltak iverksettes. 

Eventuell privat overvannshåndtering i tilknytning til planområdet skal besørges av 
Utbygger. 

3.2 Eksisterende anlegg
Utbygger har ansvar for kartlegging av eksisterende vann- og avløpsanlegg og at disse 
tilpasses ny plan, også private anlegg. Eventuell nødvendig sanering av eksisterende 
anlegg skal tilpasses nytt anlegg for Utbyggers kostnad. Kommunen avgjør 
nødvendigheten.

3.3 Ferdigstillelse
Utbygger står ansvarlig for ferdigstillelse/montering av tekniske anlegg beskrevet 
under pkt. 3.1. Alle veier innenfor feltet skal asfalteres. 

3.4 Bredbånd
Utbygger skal tilrettelegge for elektronisk kommunikasjon/bredbånd ved at det legges 
trekkrør i kabelgrøft. Kommunen overtar ikke drifts- og vedlikeholdsansvaret for 
trekkrør for elektronisk kommunikasjon/bredbånd.

3.4 Rassikring
Stup, skråninger m.v. i boligfeltene skal sikres av Utbygger for Utbyggers kostnad.    
Dersom det er aktuelt i utbyggingen, skal det foreligge en geoteknisk rapport samt 
planer for sikring. Sikringen må være utført før feltet tas i bruk.

3.6 Lekeplasser
Felles (privat) lekeplass iht planen skal opparbeides av Utbygger, og skal stå ferdig 
senest ved innflytting av den første boligen.
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3.7 Skilt og gatelys
Skilt og gatelys skal monteres og bekostes av Utbygger. Skilt og gatelys skal monteres 
på alle veier som er med i denne plan. Utbygger fremlegger planer for dette.

4.0 OVERTAGELSE AV ANLEGG/AREAL

4.1 Godkjenning 
Kommunal overtagelse av anlegg skal godkjennes av kommunen. Overtagelse skjer i 
samsvar med kommunens vilkår og forskrift for slike anlegg. Tekniske anlegg skal 
prosjekteres og utføres i henhold til Norsk VA-norm og Sanitærreglementet. 
Eventuelle avvik fra normene/forskriftene må avtales med Eigersund kommune.  

Det kan ikke gis brukstillatelse og/eller ferdigattest for tekniske anlegg før kommunen
har overtatt disse.                     

           
4.2 Vedlikehold

Kommunal overtagelse av tekniske anlegg i samsvar med pkt. 4.1 skjer når disse er    
ferdig opparbeidet i henhold til tekniske planer (jfr. pkt. 3.1), slik kommunen har 
godkjent planene. Vedlikehold av kommunale tekniske anlegg som skal overtas av 
kommunen, må utføres og bekostes av Utbygger inntil anleggene blir overtatt.

Heftelser/avtaler om kommunens rett til drift og vedlikehold av teknisk anlegg som 
overtas av kommunen, skal besørges av Utbygger. 

4.3 Testing
Vann- og avløpsledninger som skal overtas til kommunalt vedlikehold skal trykk- og    
tetthetsprøves etter retningslinjer i Norsk VA-norm. Avløpsledninger skal inspiseres 
med kamerakjøring og en inspeksjonsrapport skal overleveres kommunen. 

4.4 Overtagelse
Når friområder og tekniske anlegg som kommunen skal overta er ferdig 
opparbeidet/ferdigstilt og godkjent, overtar kommunen disse til sin eiendom og til 
vedlikehold uten vederlag (jf. plan- og bygningsloven § 18-1).

4.5 Innmåling
Anlegg nevnt under pkt. 3.1 skal innmåles av Utbygger. Innmålingen skjer etter 
gjeldende normer og standard i Euref 89, og leveres kommunen på SOSI-format.
Innmålingsdata leveres digitalt med overdragelse av tekniske anlegg som skal eies og 
driftes av kommunen. 

4.6 Lekeplasser
Drift og vedlikehold av felles lekeplass overlates til lokal velforening. Utbygger står 
ansvarlig for etablering av velforeningen. Bestemmelse om dette skal inntas i 
kontrakter/skjøtene til den enkelte tomtekjøper i området. Vedlikehold av fellesområde 
og lekeplass må utføres og bekostes av Utbygger inntil anleggene blir overtatt av 
velforeningen.
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4.7 Refusjonskrav
Kommunen har ikke innregistert refusjonskrav for arbeider/anlegg som har betydning 
for reguleringsområdet.  Evt. krav som tredjepart måtte ha i denne sammenheng, blir et 
forhold mellom denne og Utbygger/grunneiere. 

4.8 Overskjøting
Overskjøtingen av grunn som er regulert til offentlig areal, skal skje samtidig med at 
kommunen overtar de tekniske anlegg, jfr. pkt. 4.4.                                        

Rettigheter som nevnt under avtalens punkt 1.3 skal overskjøtes kommunen, dersom 
rettighetene omfatter areal og anlegg som skal eies og driftes av kommunen. Utbygger
har ansvar for at overskjøtingen til kommunen blir gjort og skal dekke kostnader for 
dette. 

4.9 Garanti i reklamasjonstiden
Som forutsetning for kommunal overtakelse, skal kommunen for reklamasjonstiden,
som er tre år regnet fra dato for overtakelse, ha mottatt påkravsgaranti fra Utbygger for 
den del av utbyggingen som skal overtas av kommunen. Garantiens størrelse settes til:

1. år: 3 % av opparbeidelseskostnadene.
2. år: 3 % av opparbeidelseskostnadene.
3. år: 3 % av opparbeidelseskostnadene.

       
5.0 UTBYGGINGSTAKT

5.1 Utbyggingstakt
Utbyggingen skal skje i samsvar med utbyggingstakten/rekkefølgebestemmelsene i 
reguleringsplanen.

6.0 BYGGELEDELSE

6.1 Byggeledelse
Utbygger er ansvarlig for byggeledelsen. Kommunens skal holdes orientert om 
arbeidet og skal inviteres og kan delta på byggemøter om ønskelig. Det føres referat 
fra byggemøtene vedrørende tekniske anlegg som kommunen skal overta. Utbygger
innkaller til byggemøter.

7.0 ANDRE BESTEMMELSER

7.1 Avtalen
Alle tomtekjøperne skal forelegges denne avtale.

7.2 Transportering av avtalen
Dersom Utbygger overdrar til tredjepart hele eller deler av arealet som denne avtale 
omfatter og som skal bygges ut, skal Utbygger transportere denne avtale til tredjepart. 
Tredjepart må da forplikte seg til å stå ansvarlig for de forpliktelser som i henhold til 
denne avtalen påligger Utbygger. Ny Utbygger skal signere på nærværende avtale. 
Opprinnelig utbygger er ansvarlig for pliktene i denne avtalen inntil ny utbygger har 
signert. Enhver overdragelse, helt eller delvis, av utbyggers rettigheter eller plikter 
etter denne avtalen skal godkjennes av kommunen.

Side 12 av 998



5

7.3 Tvisteløsning
Eventuell tvist mellom Utbygger og kommunen i forståelse av denne avtale avgjøres 
ved voldgift etter tvistemålslovens bestemmelser.

7.4 Bindende vedtak
Denne avtale er først bindende for Eigersund kommune når kommunestyret har vedtatt 
den og Ordfører signert den. Avtalen er bindende for Utbygger når Utbygger har signert 
den. 

7.5 Eksemplarer
Denne avtale er utferdiget i to -2- eksemplarer hvor hver av partene har en hver.

8.0 SÆRSKILTE FORHOLD

8.1 Utbyggers plikter etter avtalen
Utbygger skal forestå og finansiere de tiltak som er nødvendige for å imøtekomme 
bestemmelsene i reguleringsplanen av 23/4-2012. 

8.2 Garanti for Utbyggers forpliktelser
Som sikkerhet for riktig oppfyllelse av utbyggers forpliktelser overfor kommunen i
byggetiden, stilles påkravsgaranti for 100 % av estimerte utbyggingskostnader for 
infrastruktur som skal overdras til kommunen (vei, vann og avløp). En påkravsgaranti 
innebærer at garantisten har en selvstendig forpliktelse til å betale mot presentasjon av 
kreditors erklæring om mislighold. Garantien skal foreligge før første byggetillatelse 
for bolig gis. 

8.3 Justering av merverdiavgift
Utbygger og kommunen inngår samtidig med inngåelse av utbyggingsavtalen en 
avtale om justering av merverdiavgiften for anlegg som Utbygger skal bekoste og som 
skal overdras til kommunen for videre drift. Justeringsavtalen er vedlegg 2 til avtalen.

Egersund .........................2012

Utbygger Eigersund kommune             

Firma …………………………………… Vedtatt i KS-sak……………………..
Foretaksnr. ................................................         Foretaksnr. 944 496 394
Underskrift……………………………….         Underskrift av Ordfører………………........

Vedlegg:
1. Kart over området utbyggingsavtalen omfatter
2. Garanti for Utbyggers forpliktelser
3. Justeringsavtale for merverdiavgift
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PÅKRAVSGARANTI 

Hoveddebitor: Eger Bygg AS, org nr. 985421714, heretter kalt Utbygger.

Kreditor: Eigersund kommune, Pb 580, 4379 Egersund, org nr. 944496394

Garantist: Bank, org. nr xxx, ved bemyndiget person Navn

Grunnlag for garantien: Utbyggingsavtale med gnr/bnr 46/152 m.fl. datert ….. saksnr…. 
Utbygger skal før byggetillatelse for første bolig, fremlegge for kommunen et kostnadsoverslag 
for gjenstående arbeid på infrastruktur som kommunen skal overta.

Som sikkerhet for riktig oppfyllelse av Utbyggers forpliktelser overfor kommunen i
byggetiden, stilles påkravsgaranti for 100 % av gjenstående estimerte utbyggingskostnader for 
infrastruktur som skal overdras til kommunen. En påkravsgaranti innebærer at garantisten har 
en selvstendig forpliktelse til å betale mot presentasjon av kreditors erklæring om mislighold. 

Garantien skal foreligge før første byggetillatelse for bolig gis.. 

Garantibeløp: NOK xxx,- (kroner xx) 

Garanti: 

Undertegnede, _____________________________________________ stiller herved 
garanti på vegne av Utbygger med et beløp lik NOK 00000,-. Garantien er en 
påkravsgaranti.
Dato_________

Forpliktelser: 
Utbygger forplikter seg til å ferdigstille infrastrukturen som skal overdras til kommunen iht 
inngått utbyggingsavtale.

Eventuell utbetaling under garantien: 
Dersom Eigersund kommune mener det er grunnlag for å rette et krav om utbetaling etter 
garantien, skal Eigersund kommune først sende skriftlig påkrav til Utbygger, med minimum 
to ukers betalingsfrist. Før Garantisten foretar utbetaling skal Eigersund kommune fremlegge 
dokumentasjon som viser at slikt varsel er sendt og betalingsfristen må være løpt ut. 
Eigersund kommune trenger ikke foreta rettslige skritt før utløsning av garantiutbetalingen 
finner sted. 

Reduksjon av garantibeløpet: 
Beløpet Garantisten garanterer for kan reduseres etter hvert som arbeidet med infrastrukturen 
utføres – hensyntatt gjenstående kostnader. Garantibeløpet reduseres forholdsmessig i forhold 
til gjenstående del av arbeidene i forbindelse med infrastrukturen. Ved Utbyggers krav om 
reduksjon av garantibeløp som følge av utførte arbeider knyttet til infrastrukturen, skal 
Utbygger sørge for utarbeidelse av en skriftlig oppstilling over gjenstående arbeider. 
Oppstillingen skal leveres til Eigersund kommune som skal vurdere dette og gi sitt skriftlige 
samtykke til at garanti ansvaret reduseres. Garantisten kan ikke redusere garantibeløpet uten 
samtykke fra Eigersund kommune. 

Side 15 av 998



Opphør av Garantistens ansvar: 
Garantistens ansvar opphører når arbeidet med infrastrukturen er fullført i henhold til 
utbyggingsavtale vist til ovenfor. Fullført infrastruktur defineres tidsmessig på det tidspunkt 
Eigersund kommune overtar de kommunaltekniske anlegg som beskrevet i avtalen. Det er da 
en betingelse at de privatrettslige grunneierforhold innenfor området er avklart og hjemler er 
overført i henhold til utbyggingsavtale. 

Så snart ansvaret i henhold til denne garantien er opphørt, skal garantidokumentet returneres 
til Garantisten. 

Lovvalg og verneting: 
Denne garantien skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett. Partene vedtar 
Dalane Tingrett som rett i tilfelle tvist. 
Dette dokumentet er utstedt i to eksemplarer hvorav ett signert eksemplar beholdes av 
Garantisten og ett av Eigersund kommune. I tillegg er kopi gitt til Utbygger.
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AVTALE OM JUSTERING AV MERVERDIAVGIFT
Vedlegg til Utbyggingsavtale mellom partene for reguleringsplan for området nord for 
Nyeveien 72.

Avtalepartene
Avtale mellom

! Eger Bygg AS, org nr. 985421714 (kalt Utbygger)
! Eigersund kommune, org nr. 944496394 (kalt kommunen)

om justering av merverdiavgift.

Avtalens formål
Formålet med avtalen er å legge til rette for å gjennomføre justering av merverdiavgift iht 
Merverdiavgiftsloven av 2009 kapittel 9 og Lov om kompensasjon av merverdiavgift for 
kommuner og fylkeskommuner av 2003 § 16. Overdragelsen gjelder for anlegg som Utbygger 
utfører og bekoster og som skal overtas vederlagsfritt av kommunen, jf Utbyggingsavtale mellom 
partene datert _________.

Gjenstand for justering
Utbygger skal, jf. Merverdiavgiftsforskriften § 9-3-5, avgi en skriftlig underskrevet oppstilling 
som inneholder de opplysninger som framgår av Merverdiavgiftsforskriften § 9-3-3 første ledd 
bokstav a-f. Oppstillingen skal være underskrevet av Utbyggers revisor.

Det skal fremgå av oppstillingen hvordan merverdiavgift som justeres fordeler seg på henholdsvis 
merverdiavgiftpliktig og kompensasjonsberettiget virksomhet på kommunens hånd.

Gjennomføring av justeringen
Utbygger avgir oppstillingen nevnt i avsnittet ovenfor til kommunen innen tidspunktet for formell 
overtakelse av infrastruktur som skal overtas av kommunen.

Utbygger skal sende påminnelse til kommunen om justeringskravet hvert år i de 10 årene 
justeringen pågår. Dersom påminnelse ikke er sendt innen 31/12 det enkelte år, har Utbygger ikke
krav på utbetalt beløp det påfølgende år, dersom kommunen, uavhengig av årsak, ikke får utbetalt 
beløpet fra Staten.

Kommunen fremmer krav om justering av merverdiavgift og kompensasjon på 
omsetningsoppgave for 6. termin hvert år.

Delingsbrøken mellom Utbygger og kommunen for justert beløp er 50 % til hver av partene. 
Godkrevet og utbetalt beløp som er Utbyggers andel, overføres Utbygger.

Ansvar for justeringsretten
Risikoen for regelendringer som medfører at justeringsretten endres eller bortfaller, påhviler 
Utbygger. Kommunen påtar seg ingen plikter utover de som er nevnt i denne avtalen for at 
Utbygger oppnår kompensasjonsfordelen.

Avtalen opphører dersom Utbyggers firma, med dette oppgitte organisasjonsnummeret, 
avvikles, uavhengig av årsak. Avtalen kan ikke overdras til andre juridiske enheter.

Signatur
Avtalen er utstedt i to eksemplarer, ett til hver av partene.

Sted/dato____________________________ Sted/dato___________________________

____________________________________ ___________________________________
Eigersund kommune v/Ordfører Utbygger
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.11.2012
Arkiv: :PL-19760008, 
FA-L12, GBR-8/100
Arkivsaksnr.:
11/89
Journalpostløpenr.:
12/29696

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
190/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012
116/12 Kommunestyret 17.12.2012

Reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl. - 2. gangsbehandling
  

Sammendrag:
Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien som medfører endring fra tre enebolig til 3 
to-mannsboliger med tilhørende funksjoner samt samlokalisering av adkomst har vært til 
offentlig ettersyn. Det er kommet inn merknader som medfører justeringer i kart og 
bestemmelser. Rådmannen vurderer at den foreslåtte planløsningen gir en tilfredsstillende 
utnyttelse av området og er en fornuftig avveining av utbyggingsvolum og hensyn til 
eksisterende bebyggelse. Rådmannen anbefaler at planen vedtas i tråd med fremlegg til 
vedtak.

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

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012:
Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. legges ut til offentlig 
ettersyn med kart datert 01.12.11 og bestemmelser sist revidert 07.06.12 vedtas med 
følgende endringer i:
Kart

1. Areal på gnr. 8 bnr. 20 vises som grøntdrag da denne ikke skal bebygges og det er 
heller ikke vist mulighet for bebyggelse i gjeldende planforslag. 

2. Offentlig adkomstveg forlenges slik at den går frem til inngang til lekeplassen jfr. 
gjeldende reguleringsplan.

3. Lekeplass vises som offentlig lekeplass i tråd med gjeldende reguleringsplan.
Bestemmelser

4. Tillegg til §2.1: ”Det skal velges terrengtilpasset bebyggelse.”

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12

Eventuell tidligere politisk behandling:

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
110/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012
054/12 Planteknisk utvalg 17.04.2012
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Reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. - 2. 
gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
Forslag til reguleringsendring for gnr Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl hvor en ønsker å 
regulere fra 3 eneboliger til 3 to-mannsboliger har vært til offentlig ettersyn. Planområdet 
ligger innforbi rektangelet vist på kartet:

2. Planstatus for området
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Planområdet er avsatt til eksisterende boliger i gjeldende kommunedelplan for Eigersund 
vedtatt i 2011. 

2.2 Reguleringsplan
Planområdet inngår i reguleringsplan for Fuglodden vedtatt i 1976. I denne planen er det 
regulerte området avsatt til boliger, offentlig veg, felles kjøreveg, gangveg, offentlig lekeplass
m.m.
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3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
Planen har vært til offentlig ettersyn og så langt en kan se er dette gjort i samsvar med 
bestemmelsene i plan og bygningsloven.
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D

Offentlige merknader
1. Rogaland fylkeskommune � Ingen merknad O
2. Statens Vegvesen � Ingen merknad O
3. Teknisk avdeling � Merknad D
4. Felles brukerutvalg � Ingen merknad O

Private merknader
5. Geir Magne og Kirsten Lædre � Merknad J
6. Tove S og Arnfinn Øglend � Merknad D

INNSENDTE MERKNADER
 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler
1. Rogaland 

fylkeskommune-
regional

� De faglige råd vi ga i 
forbindelse med oppstart av 
reguleringen er vel ivaretatt 
av planforslaget og vi har 
derfor ikke ytterligere 
kommentarer til reguleringen.

O Rådmannen tar uttalen til orientering.

2. Statens Vegvesen � Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til orientering.
3. Teknisk avdeling � Skal turveg ha status som 

tursti (gangdrag)? Har stor 
betydning for drift og 
vedlikehold, spesielt i sterkt 
hellende terreng som vist i 
planen. Er eiendomsrett og 

O Rådmannen viser til at dette er en 
videreføring av tidligere innregulert 
gangveg som da var regulert til 
offentlig gangveg. Det er viktig å ha 
denne type snarveier for å knytte ulike 
deler av boligmiljø sammen med 
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ansvaret for drift og 
vedlikehold av denne tenkt 
overskjøtet til kommunen?

� Stiller også spørsmål til 
lovligheten av å pålegge 
allmennheten adgang til en 
felles (privat) lekeplass, jf. 
pkt. 3.2. Her er det 
nødvendig med en avklaring 
av hvordan begrepet "felles 
lekeareal/-plass" skal forstås. 
Lekeplassområdet må trolig 
etableres som et sameie 
bestående av 
boligene/eiendommen i 
planen. Slik jeg tolker det vil 
kun de beboerne som 
gjennom skriftlig avtale (ev. 
gjennom kjøpsavtale for 
boligtomt) signerer for 
eiendomsrett og dermed 
driftsansvar for lekearealet 
ha rett til å benytte dette. 
Dvs. at de i ytterste 
konsekvens kan låse av 
lekeplassen og levere ut 
nøkler til dem som rettmessig 
har avtale om bruk. Dersom 
allmennheten skal ha tilgang 
til lekeplassen må den slik 
jeg oppfatter det være 
offentlig - det vil si eid og 
drevet av kommunen. Da 
begrepet felles lekeareal/-
plass i stadig økende grad 
tas inn i nye 
reguleringsplaner ber jeg om 
at en i bestemmelsen 
klargjør hvem som skal ha 
eiendomsrett og driftsansvar 
for lekeplassen, samt hvem 
som juridisk vil ha bruksrett til 
arealet.

E

kommunikasjonsårer og 
kollektivholdeplasser. Når det gjelder 
opparbeiding og lignende vil dette 
måtte avklares i utbyggingsavtalen.
Rådmannen viser til at dette også er 
påpekt av naboer og de viser til at 
lekeplassen i gjeldende 
reguleringsplan er offentlig og er eid 
av Eigersund kommune. Dette er den 
eneste lekeplassen i denne delen av 
boligområdet. En vurderer derfor at 
lekeplassen fortsatt bør være offentlig, 
men opparbeides som sandlekeplass 
for de minste barna. Dette foreslås 
innarbeidet i egen bestemmelse. 
Denne lekeplassen skal godkjennes 
av Eigersund kommune.

4. Felles brukerutvalg � Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til orientering.

Private merknader
5. Geir Magne Lædre � Motsetter seg ev. forslag om 

å flytte vei til planområdet 
over undertegnedes 
eiendom. Har tidligere kjøpt 
naboeiendom for å redusere 
ferdsel over egen eiendom.

O Rådmannen viser til at denne 
eiendommen ikke inngår i 
reguleringsplanen. Det er gjeldende 
reguleringsplan vedtatt i 
kommunestyret 14.06.1976 vist veg 
over denne eiendommen, men denne 
omfattes ikke av regulerings-
endringen.

6. Tove S og Arnfinn 
Øglend

� Påpeker forhold knyttet til 
varsel om oppstart, varsel 
om utvidet planområde, 
forhold til gjeldende 
reguleringsplan m.m.

O Utgangspunktet er at planen så langt 
en kan se er varslet i tråd med plan og 
bygningsloven og det er også varslet 
endret planområde etter PTU sin 
behandling av planen første gang. Det 
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� Det fremkommer ingen 
steder i planforslaget hva 
forslagsstiller og 
planutarbeider ser for seg å 
gjøre med den allerede 
opparbeidede veien inn til 
lekeplassen. Denne har i dag 
en lengde på 41m og en 
bredde på i underkant av 
3,5m, mens den i 
planforslaget er markert som 
minimum 4,0m. Garasjen 
vår, som er byggemeldt og 
godkjent, ligger i dag med 
takutstikk helt i opparbeidet 
veis kantlinje. Etter hva vi 
kan se av foreslåtte plankart 
inngår deler av vår garasje 
nå i et felles privat veiareal!?! 

� Vi har tidligere påpekt at 
planlagte løsning medfører 
en stor trafikkmessig fare for 
barn i området. Slik vår 
eiendom i dag er godkjent og 
har vært opparbeidet i 30år 
er vi, for å komme til og fra 
eiendommen nødt til å rygge 
helt ut i Hamraneveien hver 
gang vi skal inn og ut. Når 2 
biler møtes på denne veien 
er det ingen annen løsning 
for å kunne passere enn at 
en av bilene må rygge inntil 
30m for å slippe den andre 
bilen forbi. Denne ryggingen 
vil da finne sted forbi et 
garasjehjørne som ligger i 
veikanten og en inngang til 
en lekeplass. Disse 2
elementene ligger for 
sikkerhets skyld parallelt 
ovenfor hverandre. Vi kan 
ikke se hvordan dette ikke er 
trafikkfarlig i et byggefelt. 
Selv har vi i dag 3 barnebarn 
i alderen 1,5-7år som 

O

O

er varslet en endring av gjeldende 
reguleringsplan og dette åpner opp for 
nye løsninger både når det gjelder 
antall boenheter, adkomst, 
bestemmelser m.m. I gjeldende 
reguleringsplan er det vist adkomst 
frem til området i form av en offentlig 
avkjørsel frem til lekeplassen og 
derfra og inn til planområdet er det 
vist felles adkomst. Rådmannen 
foreslår å endre plankartet slik at dette 
blir i tråd med gjeldende
reguleringsplan når det gjelder forhold 
mellom felles og offentlig adkomst. 
Adkomstvegen følger i hovedsak 
allerede innregulert trase og må i 
forbindelse med utbygging holde seg 
innforbi de arealavgrensningene som 
vises i planen. Dette er innforbi areal 
som er eid av Eigersund kommune og 
en skal ikke gå inn på 8/217 med 
adkomstvegen. Dette er også 
bekreftet av tiltakshaver. 

Rådmannen har forståelse for at en 
ikke ønsker endringer i tilknytning til 
sin eiendom. En fortetting fra 3 til 6 
boliger vurderes å være forsvarlig da 
dette anslagsvis vil gi en ÅDT på 30 
bilbevegelser pr. dag.  Det er regulert 
inn veg på 4 meter. Det er ikke 
gjennomgangstrafikk i tilknytning til 
dette området og det er kun kjøring til 
og fra boligene. En vurderer at dette 
vil bidra til å holde farten nede og 
redusere fremmedkjøring til et 
minimum. En vil anta at de som bor i 
tilknytning til denne veien har en 
egeninteresse av å kjøre hensynsfullt 
jfr. at deres barn også vil benytte 
denne. At veien er smal vil også bidra 
til å holde farten nede. Når det gjelder 
mindre barn, legges til grunn at disse 
er under oppsyn av voksne. Uansett 
påviler det kjørende å vise aktsomhet 
og vurdere farten etter forholdene.

Side 22 av 998



6

benytter seg av lekeplassen 
og som da konstant vil 
utsettes for denne 
trafikkfarlige situasjonen. I 
tillegg til oss skal lekeplassen 
betjene 40-50 andre 
boenheter.

� I tillegg til ovennevnte har vi i 
dialog med Prosjektil AS fått 
opplyst at det fra Eigersund 
kommune er påpekt at vann-
og avløpsanlegget i 
Hamraneveien ikke tåler den 
ekstra belastningen som 
disse boligene vil medføre og 
at disse ledningene må 
legges ned til Hovlandsveien 
uansett. 

� Vi synes imidlertid det er bra 
at det er foreslått at lekeplass 
skal opparbeides før 
brukstillatelse gis. Som 
påpekt over er dette den 
eneste lekeplassen på feltet 
(40-50 boenheter) 
Lekeplassen har i mange år 
vært en fullt utstyrt offentlig 
lekeplass med 2 benker, 
bordtennisbord, rutsjebane, 
huskestativ, hus, sandkasse 
og ”svivert”. På grunn av 
dårlig økonomi i kommunen 
og derfor ingen vedlikehold 
siste 15år er denne 
overgrodd og utstyret er 
fjernet. At det nå kun stilles 
krav til en liten sandlekeplass 
på et helt boligfelt virker ikke 
bra nok. Er dette i tråd med 
gjeldende kommuneplans 
bestemmelser?

� Videre er lekeplass og 
adkomstvei i planforslaget 
lagt inn som felles privat. I 
gjeldende regulering er også 
den offentlige veien regulert 
lenger inn enn i nytt forslag.  
Vi har i dag offentlig vei frem 
til vårt gårdsrom og adkomst 
og har ingen interesse av at 
denne plutselig skal bli felles
privat. Hvem skal eie og 
drifte veiene?

O

J

J

Rådmannen viser til at området skal 
tilknyttes offentlig vann og avløp jfr. 
reguleringsbestemmelsene. Utifra det 
tiltakshaver opplyser er dette avklart 
med kommunens vann og 
avløpsavdeling.  

Rådmannen viser til det er viktig å 
sikre tilgjengelig lekeplass til de som 
bor i området og det er rett at dette er 
den eneste lekeplassen i denne delen 
av boligområdet. Denne er i dag 
regulert til offentlig lekeplass og er 
også eid av Eigersund kommune. 
Rådmannen legger derfor til grunn at 
lekeplassen vises som offentlig 
lekeplass, men med rekkefølgekrav i 
forhold til opparbeiding som 
sandlekeplass.

Rådmannen har forståelse for dette 
og viser til at i gjeldende 
reguleringsplan er det vist offentlig 
veg frem til lekeplassen som der er 
vist som offentlig. En foreslår at 
adkomstveien vises i tråd med 
gjeldende reguleringsplan

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.

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planområdet ligger i et etablert boligområde på Hovland. Området har nærhet til 
friluftsområder og sjøen. Holdeplass for buss til Egersund sentrum er i ved Hovlandsveien. 
Barnehage og barneskole er ca 2,5km i luftlinje fra planområdet. 
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Terrenget i planområdet er variert, fra relativt bratt til flatere partier.  

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 4 daa. Plankartet viser hvor 
planområdet befinner seg. Hovedgrunnen for dette arbeidet er å forenkle tomtenes 
tilgjengelighet i følge tiltakshaver. 

Tiltakshaver opplyser at tanken med reguleringsplanen er at stikk-veien inn fra 
Hamraneveien ved lekeplassen ikke bare skal forsyne en tomt og lekeplass, jfr. eksisterende 
plan, men 2 tomter i tillegg. Dette vil totalsett medføre et enklere og sikrere trafikkmønster 
ifølge tiltakshaver. For at bebyggelsen skal få en bedre tilpasning til dagens standard/ 
normer, er de gamle reguleringsbestemmelser fra 1976 erstattet av nye. 

5.1 Eksisterende bebyggelse
Eksisterende bebyggelse i form 
av to eldre bygninger skal 
fjernes. Byggelinje er vist for å 
unngå ulemper for 
naboeiendommer. 

5.2 Ny boligbebyggelse
Det er i forsalg til 
reguleringsendring vist mulighet 
for tre tomter for inntil 6 
boenheter fordelt på 3 to-
mannsboliger med viste 
byggelinjer for hvor ny 
bebyggelse skal plasseres. Det 
åpnes ikke opp for ytterligere 
bebyggelse utover det som er 
vist i forslag til reguleringsplan.

Byggene må plasseres innenfor 
vist byggelinje. Maks. bebygd 
areal skal ikke overskride 30 % 
av tomtes størrelse.

Garasje skal være en del av 
boligen. Rådmannen viser til at 
det ikke åpnes opp for bygging i 
strid med byggelinje av hensyn 
til naboer jfr. at tiltakshaver 
argumenterer med at en fjerner 
eksisterende bebyggelse som 

ligger nærme naboer, og dette harmonerer dårlig med at en samtidig åpner opp for en 
plassering 1 meter fra naboeiendom og høyde på 5,5 m. Dette gjelder bl.a. i forhold til 8/217. 
En vurderer i utgangspunktet at garasjer i dette området best vil ivareta hensynet til naboer 
ved å være en del av boligene og at maksimal høyde ikke bør være over 4 meter.. Dette er 
en vanlig høyde på garasjer uten målbart loft. Dette er ivaretatt i justerte bestemmelsene 
som lå ute til offentlig ettersyn og ble vedtatt i PTU.

Boligene kan ha saltak, valmtak, pulttak eller flatt tak. Maks. mønehøyde og gesimshøyde, 
henholdsvis 9 og 7 meter. Garasjens utforming, form og farge, skal tilpasses boligene. Det er 
tilføyd at boligene skal ha like takutforming i justerte bestemmelser jfr. vedtak i PTU.
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5.3 Avkjørsel og frisikt
Planområdet betjenes fra Hamranevegen og skal ikke ha direkte avkjørsel til Hovlandsveien. 
Dette er i tråd med eksisterende reguleringsplan slik en vurderer det. Det er vist mulighet for 
gangforbindelse fra Hamraneveien og til Hovlandsveien, som også er i tråd med den eldre 
reguleringsplanen. Avkjørselen er felles for boligene i BK. Vegen skal opparbeides med 
samlet bredde på 4 meter. Ev. manøvrering og lignende må skje inne på eiendommene.   

5.3.1 Volum, dimensjoner og materialbruk
Planen redegjør i tilstrekkelig grad for ny bebyggelse på tomtene. En legger opp til 3 to-
mannsboliger.

5.3.5 Energibruk
Tiltakshaver opplyser at boligene skal ved prosjektering/ oppføring tilfredsstille minimums 
krav til tetthet/ isolering, dette til en hver tid gjellende offentlige forskrifter. Tilsvarende med 
hensyn til oppvarming. Videre at: ”Minimum 40 % av varmebehovet skal dekkes av annen 
energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet, alternativt de krav som til en hver til måtte 
gjelde. ”

5.3.6 Byggelinjer
En viser til at det i tilknytning til hver tomt er vist byggelinje med minimum 4 meter til 
nabogrense. 

5. TEMATISK KONSEKVENSVURDERING OG RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger 
knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller planen. Dette vil 
bedre synliggjøre fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen 
er basert på ulike temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i 
forbindelse med varsel om oppstart m.m. 

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

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

6. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Adkomst til planområdet er fra Hamraneveien og kjøreveien innenfor planen er regulert til  
felles avkjørsel. I fremlegg til vedtak anbefaler rådmannen at offentlig kjøreveg forelnges inn 
til lekeplassen. Dette vil være i samsvar med gjeldende reguleringsplan. 
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Det er viktig av vei, parkering, snu- og ellers manøvreringsareal ivaretas på en best mulig 
måte og i denne reguleringsplanen forutsettes det at dette skjer inne på den enkeltes tomt. 
Den delen av veien som reguleres til felles adkomst skal ikke tas over av Eigersund 
kommune. Det er Eigersund kommune som står som eier av vegarealet langs lekeplassen 
og frem til Hamraneveien.

6.3 Trafikksikkerhet
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler X 1 1 Grønn

Ulykke med gående/syklende x 1 1 Grønn

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn

Kollektivtilbud x 1 1 Grønn

Det har i forbindelse med varsel om oppstart ikke fremkommet forhold som tilsier at 
reguleringsendringen vil ha vesentlige negative konsekvenser, og en viser til at det er 
regulert gangveg mellom Hamraneveien og Fylkesvegen gjennom området og en viser til at 
en har lagt inn at felles avkjørsel skal være åpen for allmennheten i forhold til 
gangforbindelse til Hovlandsveien. Kollektivtrafikk er godt tilrettelagt på Hovlandsveien, med 
bl.a. busstopp/ skur like ved. 

Det er ikke mulighet for gjennomkjøring i området, kun kjøring til eiendommene. 
Adkomstvegen er smal og dette vil bidra til å redusere hastigheten. ÅDT vil være lav –
anslagsvis om lag 30 bevegelser pr. dag. 

Søppelhåndtering vil skje ved at beboerne frakter søppelposer og lignende frem til 
Hamraneveien hvor bilene fra DIM kjører. Dette vil hindre tyngre renholdskjøretøy inn i 
området.

6.4 Vann og avløp
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Området skal knyttes til offentlig vann og avløp.
6.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m X 1 1 Grønn
Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel jfr. kommuneplanen jfr.: ”Fremføring av 
strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.”
6.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling x 2 3 Gul
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Tiltakshaver opplyser at det for planlagt ny bebyggelse er det ikke lagt opp til felles 
søppellagring, hver boenhet har egne stativer ved sin bolig. Søppelsekker settes ut til 
Hamraneveien på hentedagen.

7. UNIVERSELL UTFORMING:
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Plan- og bygningsloven 2008 og TEK10 gir bestemmelser som angår universell utforming. 
Bestemmelsene setter krav til at opparbeidelse av planområdet skal så langt som dette er 
mulig utformes etter prinsippet om universell utforming og egen bestemmelse ivaretar dette: 
”Opparbeidelse av planområdet skal, så langt som dette er mulig, utformes etter prinsippene 
om universell utforming.” Tiltakshaver opplyser: ”All atkomst og inngangspartier er i plan/ 
rimelig slette, dvs. uten nevneverdige stigninger. TEK 10 stiller ellers krav til universell 
utforming, krav som selvsagt må etterkommes.” Rådmannen vurderer at dette er 
tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

8. BARN OG UNGE/UTE OG OPPHOLDSAREAL
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 ute og oppholdsareal X 1 1 Grønn
Det er regulert inn felles lekeplass i planområdet. Videre opplyser tiltakshaver følgende; ”
Den enkelte tomt tilfredsstiller krav til utenomhus areal med god margin, og dette på 
solsiden.”  Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

9. SIKKERHET OG BEREDSKAP
9.1 Flom

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.2 Støy
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy x 3 2 Gul Ikke kjent.

Det er gjennomført støyvurdering og denne konkluderer med at det trolig ikke er behov for 
støyreduserende tiltak, det anbefales imidlertid å foreta mer detaljert beregninger av 
støynivået på uteplass og foran fasade når endelig plassering av bygninger og uteplass er 
bestemt. Dette er ivaretatt i bestemmelsene.

9.3 Ras
Fare 

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

ak
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Hendelse/Situasjon

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn

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

9.4 Vær og vind
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.5 Radon
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 
Ikke kjent med spesielle forhold. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i den nye 
byggeforskriften TEK10, vedtatt i 2010 som ivaretar dette.. 

9.6 Høyspent og magnetfelt
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.7 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
Ikke kjent med spesielle forhold.
9.8 Strategiske områder

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt x 1 1

Havn, kaianlegg x 1 1

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

Forsyning kraft, vann X 1 1

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1
Ikke kjent med spesielle forhold.

9.9 Grunnforhold
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Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. 

10. FORURENSNING
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER
11.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Naturverdier og rødlistart
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn Eikeskog.

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Viltområde
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

11.3 Kulturminner/kulturmiljø
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn
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Det er ikke registrert kulturminner i området jfr. temakart Rogaland. Heller ikke SEFRAK 
bygninger innforbi planområdet. Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i 
planforslaget.

11.4 Friluftsliv
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området.

11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.6 Landskapsvern og estetikk
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Tiltakshaver opplyser at for å begrense terrenginngrep skal bebyggelsen utformes med dette 
for øyet. Det vil kunne være aktuelt å anlegg en natursteins forstøttingsmur i det sørvestlige 
hjørnet på hver av de 3 tomtene. Rådmannen vurderer at dette også bør gjenspeiles i 
bestemmelsene og vil anbefale at det innarbeides i bestemmelsene at en skal benytte 
terrengtilpasset bebyggelse jfr. fremlegg til vedtak.

11.7 Terreng og terengtilpassning
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold. Tiltakshaver opplyser at : ”For å begrense terrenginngrep 
skal bebyggelsen utformes med dette for øyet. Det vil kunne være aktuelt å anlegg en 
natursteins forstøttingsmur i det sørvestlige hjørnet på hver av de 3 tomtene.”

11.8 Vegetasjon og markslag
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.9 Lokalklima
Hendelse/Situasjon Fare Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

Side 30 av 998



14

tilstede? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.10 Miljøkonsekvenser
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

11.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?
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 opplyser i epost følgende; ”Sannsynligheten er til stede for at det vil 
kunne forekomme skyggekast inn på nabotomten (gnr.8 bnr.217) i vinter halvåret. På 
sommer halvåret derimot, nå man vanligvis benytter utearealet, vil skyggekast være 
fraværende. Dersom den nye bebyggelsen plasseres som vist på prinsippskissen vil 
avstanden mellom det nærmeste huset og det til naboen være minst 25 meter, en betydelig 
avstand mellom boliger i et tettbebygd strøk. Kan jo nevne at eksisterende bygning som skal 
rives og fjernes, er under et halve av denne avstand, altså kun 10 - 12 meter. Nå er det heller 
ikke sikkert at det vil bli noe nevneverdig skyggekast. Det som i denne forbindelse vil være 
bestemmende, er byggets høyde, type tak/ vinkel, samt byggets avstand fra nevnte nabo. 
Med dette til grunn skulle man tro at evt. skyggekast inn på naboeiendommene vil være 
minimal, et ikke problem.”

Rådmannen viser til at bestemmelsene ble justert i forbindelse med 1. gangsbehandling slik 
at garasje ikke kan etableres i strid med byggelinjen jfr. at tiltakshaver bruker fjerning av 
eksisterende bebyggelse som argument i forhold til endring av sol og utsikt. En vurderer at 
dersom en åpner opp for å etablere garasjer inntil nabogrensen, vil en ikke oppnå det som 
står i planbeskrivelsen. Det bør være samsvar mellom beskrivelse, konsekvenser og plan. 
Tiltakshaver opplyser videre at: ”Naboer vil i liten grad bli berørt av den nye bebyggelsen, 
dette ved at avstanden er rimelig stor. Ingen av de nye husene vil komme nærmare naboene 
enn 20 meter. Basert på de topografiske/ terrengmessige forhold vil naboene heller ikke bli 
negativt berørt med hensyn til tap av sol, utsikt og lignende.”

Ved at en her velger å gå fra enebolig til to-mannsbolig medfører dette at en foretar en 
fornuftig avveining mellom utbygging og hensyn til eksisterende boligbebyggelse/bomiljø. Det 
er en forsiktig utbygging jfr. størrelsen på tomtene.

11.12 Sol og skygge
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge X 1 1 Grønn
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Tiltakshaver opplyser at det er utarbeidet soldiagram viser at bebyggelsen har en optimal 
himmelretning med tanke på sol- forhold på utenomhus arealet. Oppholdsarealet vender mot 
sørvest, mens atkomst/ gårdsplass vender mot nordøst. 

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

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn

X 1 1 Grønn

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder i 
hovedsak innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområderRådmannen 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”.

Tiltakshaver har skriftlig bekreftet at en ønsker å få utarbeidet utbyggingsavtale. I forbindelse 
med denne planen vil en se det som fornuftig at det utarbeides utbyggingsavtale, da det 
berører offentlig grunn og har en gangveg gjennom og der forholdet mellom felles areal og 
offentlig areal må gjennomgås. 

13. NATURMANGFOLD
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Naturmangfold X 1 1 Grønn 1.
Viser til saksutredningen ovenfor og en vurderer ikke at planen vil komme i konflikt med 
kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette.

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

Fortetting og endringer i eksisterende bomiljøer stille utbygger ovenfor klare utfordringer i å 
ivareta det eksisterende bomiljøet og ikke forringe dette med for store endringer eller for høy 
utnyttelsesgrad. Rådmannen vurderer at en her har funnet en balanse mellom dette i det 
foreliggende planforslaget.

Dette er et område på om lag 5,5 daa og gir mulighet for å tilnærme seg området på en 
bedre måte. Denne planen har tilstrekkelig areal til å skape et godt bomiljø for de nye 
boligene samtidig som en ivaretar hensynet til omgivelsene positive.

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt med de endringene som fremkommer i 
fremlegg til vedtak.

14. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente.
Driftsmessige forhold Inneværende Neste år År 3
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år

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
Alternative løsninger:
Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. legges ut til offentlig 
ettersyn med kart datert 01.12.11 og bestemmelser sist revidert 07.06.12 vedtas med 
følgende endringer i:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
253263 Reguleringsplanen for Hamraneveien - gjennomgang av uttalelelser
253069 Høringsuttale til reguleringsendring for del av Hamraneveien
251927 Uttale til reguleringsendring av gnr. 8 bnr. 100 m. fl. - Hamraneveien

250001 Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring for Hamraneveien 
gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

249496 VS: Dette er er lagt i websak sammen med sakens dokumenter - sender den også 
som epost!

246676 Bestemmelser - reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr 8 bnr 100 mfl.pdf
246678 Plankart - reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr 8 bnr 100 mfl.pdf
246681 Soldiagram - reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr 8 bnr 100 mfl.pdf
246679 ROS - reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr 8 bnr 100 mfl.pdf
246677 Planbeskrivelse - reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr 8 bnr 100 mfl.pdf
246682 Støyrapport - reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr 8 bnr 100 mfl.pdf
254912 Uttalelse til reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.
248580 120000116277.DOC

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel
27 N Uttale - miljøavdelingen

1 I 11.01.2011 Prosjektil Møtereferat fra oppstartsmøte 11.01.11 -
detaljregulering for Hamraneveien

2 I 06.10.2011 Petter E. Seglem Varsel om regulering - reguleringsendring for 
Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

3 I 18.10.2011 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsendring for Hamraneveien 
gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

5 X 31.10.2011 Petter E. Seglem
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl.

6 I 03.11.2011 Statens vegvesen Uttalelse - varsel om oppstart av 
reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
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100 m.fl.

7 I 18.11.2011 Barnas representant i 
plan- og byggesaker

Uttalelse fra BR-representant til 
reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl.

8 I 05.02.2012 Petter E. Seglem Forslag til reguleringsendring for del av 
Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

11 I 11.02.2012 Petter E. Seglem Planbeskrivelse - reguleringsplan for 
Hamraneveien  10.02.12

12 I 18.02.2012 Petter E. Seglem Hamraneveien - merknad fra Geir Magne Lædre

13 I 19.02.2012 Petter E. Seglem Hamraneveien  vurdering av sol og skyge 
endring for naboer

14 U 30.03.2012

Wenche Belsvik; 
Trond Bjarne Hovland; 
Sven Myklebust; 
Sems Eiendom AS; 
Ronny Løvold; 
Petra Asta Øglend; 
Ove Ivar Randen; 
Kirsten Ingebjørg 
Lædre; 
Hovland Gruppen AS; 
Harald Johansen; 
Geir Magne Lædre; 
Frode Eugen Refsland; 
Erik Torgersen; 
Eigersund kommune; 
Dag Rune F. Lysevoll; 
Arnfinn Øglænd; 
Arna Irene Refsland; 
Alf Jonny Hovland

Varsel/informasjon om befaring

15 I 08.05.2012 Gunhild Bårdsen Reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 
100 m.fl. - merknader

16 I 16.05.2012 Gunhild Bårdsen Reguleringsplan gnr. 8 bnr. 100 m.fl -
Hamraneveien

17 I 03.06.2012 Stig Øglend
Merknad til utvidelse av planområde i forbindelse 
med regulering av gnr 8 bnr 100 m/fl -
Hamraneveien.

18 I 06.06.2012 Petter E. Seglem
Justert forslag til reguleringsendring for 
Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl etter PTU 
vedtak.

21 I 15.06.2012 Kirsten og Geir Magne 
Lædre

Innspill til reguleringsendring for Hamraneveien 
gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

25 U 26.09.2012

Mattilsynet; 
Felles brukerutvalg; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Dalane Energi; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS; 
Dalane Miljøverk

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.
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23 U 27.09.2012

Wenche Belsvik; 
Trond Bjarne Hovland; 
Sven Myklebust; 
Sems Eiendom AS; 
Ronny Løvold; 
Petra Asta Øglend; 
Ove Ivar Randen; 
Kirsten Ingebjørg 
Lædre; 
HOVLAND LEIF ARILD; 
Hovland Gruppen AS; 
Harald Johansen; 
Gunhild Bårdsen; 
Geir Magne Lædre; 
Frode Eugen Refsland; 
Erik Torgersen; 
Eigersund kommune; 
Dag Rune F. Lysevoll; 
Arnfinn Øglænd; 
Arna Irene Refsland; 
Alf Jonny Hovland

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

26 I 03.10.2012 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse vedr. reguleringsendring for 
Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

29 I 25.10.2012 Statens vegvesen Uttale til reguleringsendring av gnr. 8 bnr. 100 m. 
fl. - Hamraneveien

30 I 06.11.2012 Tove Skandsen Øglend 
og Arnfinn Øglend

Høringsuttale til reguleringsendring for del av 
Hamraneveien

31 I 10.11.2012 Petter E. Seglem Reguleringsplanen for Hamraneveien -
gjennomgang av uttalelelser

33 X 20.11.2012 Dag Kjetil Tonheim Uttalelse til reguleringsendring for Hamraneveien 
gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

Parter i saken:
            

Alf Jonny Hovland Hovlandsveien 108 4370 EGERSUND
Arna Irene Refsland Auglendsveien 35 4370 EGERSUND
Arnfinn Øglænd Hamraneveien 23 4370 EGERSUND
Dag Rune F. Lysevoll Hovlandsvegeien 98 4370 EGERSUND
Eigersund kommune
Erik Torgersen Hamraneveien 13 4370 EGERSUND
Frode Eugen Refsland Hamraneveien 17 4370 EGERSUND
Geir Magne Lædre Hamraneveien 37 4370 EGERSUND
Gunhild Bårdsen Hamraneveien 27 4370 EGERSUND
Harald Johansen
Hovland Gruppen AS c/o Steinar Haugseng 4340 BRYNE
HOVLAND LEIF ARILD HAMRANEVEIEN 18 4370 EGERSUND
Kirsten Ingebjørg 
Lædre

Hamraneveien 37 4370 EGERSUND

Ove Ivar Randen Hamraneveien 19 4370 EGERSUND
Petra Asta Øglend Hovlandsveien 100 4370 EGERSUND
Ronny Løvold Hamraneveien 21 4370 EGERSUND
Sems Eiendom AS Kvellurveien 1 4370 EGERSUND
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Sven Myklebust Hovlandsveien 106 4370 EGERSUND
Trond Bjarne Hovland Hamraneveien 15 B 4370 EGERSUND
Wenche Belsvik Hovlandsveien 98 4370 EGERSUND
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________________________________________________________________ 

Fra:  Pete Seglem 
Sendt: 10.11.2012 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: Steinar Haugseng 
Emne: Reguleringsplanen for Hamraneveien 
________________________________________________________________ 

 Reguleringsplan for Hamraneveien, gnr.8 bnr.100, Hovland i Eigersund kommune. 

Planen var opp til førstegangsbehandling i Planteknisk utvalg 29.09.12, og utlagt til offentlig ettersyn frem 
til 09.11.12. Ved fristens utløp var det innkommet merknader fra Tove og Arnfinn Øglend.

Om merknadene er gjentakelser fra tidligere, og allerede behørig kommentert, føler tiltakshaver likevel 
behov for å kommentere det siste innsendte.   

Til kulepunkt 1 og 2

Det hevdes at varsling om oppstart ikke var i henhold til PBL. Påstanden faller på sin egen urimelighet all 
den tid varslingen var eksakt som beskrevet i PBL § 12.8. Den 12.10.11 ble det annonsert i både Dalane 
Tidende og Stavanger Aftenblad om planens oppstart, at det skulle utarbeides en reguleringsplan med 
formål å legge til rette for 3 boligtomter, dette som en endring av eksisterende plan. Samme varsel ble 
også sendt via brev til berørte naboer, deriblant Tove og Arnfinn Øglend. 

Til kulepunkt 3 inkl underpunktene

Det hevdes videre at gnr.8 bnr.100 ikke har adkomst via den gamle planen. Dette tilbakevises nok en 
gang, med bl.a. å vise til at veien inn til både lekeplass og boligtomten, gnr.8 bnr.100, synes tydelig på 
plankartet. Det påstås også at veisjefen i Eigersund vil ha adkomsten direkte ned og ut på Hovlandsveien, 
noe som i tilfellet ikke er sammenfallende med høringsuttalelsen fra Statens Vegvesen. Vegvesenet sier i 
rimelig klartekst at de ønsker minst mulig avkjørsler direkte ut på FV 60, altså Hovlandsveien. Å vise til 
gamle avtaler med Oddvar Randen fra 1977 om refusjonsberegninger kan vi fremdeles ikke se har noe 
som helst betydning med adkomstforholdene og gjøre, ei heller planen generelt. 

Påstanden om at, "kommunen slipper til eksterne som bare er ute etter kvikk profitt", tror vi skal ligge. 

Til kulepunkt 4
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Føler at argumentet med at deres garasje er oppført i veikant, mangler saklighet. Det bør være i deres 
egen interesse å utforme gårdsrommet slik at de unger å måtte bakke ut i veien.

Til kulepunkt 5

Hvor vann og avløpsledninger evt. skal ligge, fallretning osv, er avklart med kommunen, altså et "ikke 
problem". 

Til kulepunkt 6

Spørsmålet vedr. lekeplassen er rettet til kommunen, og følgelig noe som ikke berører tiltakshaver. 

Til kulepunkt 7

Tror at bekymringen om hvor grense mellom, offentlig/ felles/ privat vei vil være, ikke blir nevneverdig. 
Selve krysset og et stykke inn stikkveien vil fremdeles være offentlig. 

Tove og Arnfinn Øglend avslutter sitt merknadsbrev med å anklage tiltakshaver for, "bevisst feilaktig og 
mangelfull varsling", og videre, "direkte løgnaktig". Tror vi skal holde oss for god til å kommentere slike 
utsagn, men heller vise til kommunens planavdeling. 

For tiltakshaver

Petter E Seglem
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Eigersund kommune
Plankontoret
Postboks 580 
4379 Egersund

Deres ref.: Vår ref.: Tove og Arnfinn Øglend 06.november 2012

Merknader til planforslag i reguleringsplan for Hamraneveien gnr. 8 bnr 100m/fl

Viser til utlysingen av ”Reguleringsendring for Hamraneveien” datert 27. september 2012 på 
www.eigersund.kommune.no.

Vi, som naboer har, både i forbindelse med ”varsel om regulering” og ”utvidelse av 
planområdet” kommentert en del punkter som i forbindelse med utarbeidelsen av 
planforslaget i større eller mindre grad er kommentert eller ivaretatt. Vi tillater oss derfor å 
igjen anmerke de punkter som i saksfremlegg og planbeskrivelse ikke er, eller er vagt, 
kommentert.

! Mottatte, og publiserte varsel om oppstart i Dalane Tidende og på Eigersund 
kommunens nettsider sier ingenting hvilken type planarbeid det varsles 
(områderegulering, detaljregulering eller omregulering/reguleringsending) selv om det 
i henhold til Plan- og bygningsloven er krav til dette.

! Det skrives i varselet at det varsles ”utarbeidelse av reguleringsplanen for et område 
ved Hamraneveien, gnr.8 bnr.100 m/fl, Hovland i Eigersund kommune.” Videre står 
det at planen ”skal følge de samme reguleringsbestemmelsene som for eksisterende 
plan for ”Området mellom Hovlandsvika- Fuglodden- Tangen- Sundstø- og fylkesvei 
60 m/m” Etter hvert som planforslag legges frem ser man tydelig at dette aldri har 
vært forslagsstillers og planutarbeiders intensjon. Man kan derfor stille spørsmål om 
hvorvidt dette er formulert slik for å begrense de offentlige og private parters 
merknader og innspill. I brev av 18/10-2011 fra Fylkesrådmannen v/Knut Thorkildsen 
Slettebak står det klart anmerket at saksopplysningene sier at ”planen skal følge de 
samme reguleringsbestemmelser som i tilstøtende områder”. Gjeldende 
reguleringsbestemmelser i tilstøtende områder sier at det skal etableres bolighus 
(enebolig) i 1 etasje med mulighet for underetasje der terrenget tilsier det. 
Fylkesrådmannens uttalelser baserer seg på den informasjonen de har fått fra 
forslagsstiller, og ikke på det som virkelig var forslagstillers intensjon/hensikt med 
reguleringen.

! Gjeldende reguleringsplan for området har, som flere ganger tidligere anmerket, en 
regulert adkomst til eiendommene over gnr 8 bnr 48 og via Hovlandsveien. I 
saksfremlegget fra planutarbeider Petter E. Seglem står det under kommentar i punkt 
5 i dokumentet ”Beskrivelse av reguleringsplan for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 
m/fl”: ”stikkveien er allerede regulert/opparbeidet i dag, som bl.a. adkomst til både 
lekeplass og boligtomt”. Dette en opplysning uten sannhet. Veien er regulert og 
opparbeidet som adkomst til den tilliggende kommunale lekeplassen. Gnr. 8 bnr. 100 
har ingen innregulert adkomst via denne veien. 
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Dette underbygges også flere andre innspill i denne sak:
! Som påpekt har Vegsjefen i Eigersund kommune (ikke Vegvesenet som Petter 

E. Seglem skriver) allerede før oppstart av planarbeidet sagt at adkomst må 
ledes ihht godkjent regulering, fra Hovlandsveien. Vi finner det også underlig 
at denne informasjonen visstnok ikke er kommet frem til planutarbeider fra 
verken forslagsstiller eller Eigersund kommune som sammen med
forslagstiller Steinar Haugsengs forrige konsulent, Prosjektil Areal AS, deltok 
og/eller har fått referat fra nevnte møte. 

! Videre  underbygges adkomstspørsmålet av skriv fra Eigersund kommune 
v/Oddvar Randen datert 21/11-1977 og sak 871/78 ”Refusjonsberegning for 
vann- og kloakk i Fuglodden samt for opparbeidelse av 90 m av 
Hamraneveien med tilhørende vann- og kloakkledninger.” i protokoll fra 
Eigersunds bygningsråds møte 12.9.1978 med vedtak fattet i Eigersunds 
kommunestyre den 18.12.1978. Det fremkommer her at gnr. 8 bnr. 100 har 
betalt refusjon, men ikke har noen fasadelengde mot Hamraneveien. (Refusjon 
betalt grunnet benyttelse av vei for kjøring til gateparkering) Gnr 8 bnr 99 og 
gnr 8 bnr 80 har i denne sak ikke betalt noen refusjon for opparbeidelse av 
vann, kloakk eller vei på Fuglodden eller i Hamraneveien. At disse ikke har 
betalt refusjon viser bare at eiendommene ikke har planlagt adkomst via 
Hamraneveien.

Petter E. Seglem anmerker av en eller annen grunn i sine tilleggskommentarer 
at dette ikke er relevant for saken. Som påpekt over underbygger nevnte 
refusjonsberegning våre anmerkninger om at informasjon i planforslag fra 
forslagsstiller og saksfremlegg fra Plankontoret v/Dag Kjetil Tonheim er 
omgåelse av sannheten i saken.

! Uttalen fra Statens Vegvesen v/Linda Normann Knutsen datert 3/11-11 om 
adkomst via Hovlandsveien underbygger også våre punkter over.

! I sak 136/09 i formannskapet i Eigersund kommune heter det også at ”omsøkte 
areal er regulert til veiareal i tilknytning til lekeplassen” Det står ingenting 
her om at dette allerede skal være den innregulerte adkomsten til gnr 8 bnr 
100.

Vi synes, basert på alt dette at, det er beklagelig at Eigersund kommune ser ut til å ta 
mer hensyn til eksterne som er ute etter å maksimere profitt, ved å la han gå ”minste 
motstands vei”, enn de innbyggerne som allerede bor og skatter til i kommunen.

! Det fremkommer ingen steder i planforslaget hva forslagsstiller og planutarbeider ser 
for seg å gjøre med den allerede opparbeidede veien inn til lekeplassen. Denne har i 
dag en lengde på 41m og en bredde på i underkant av 3,5m, mens den i planforslaget 
er markert som minimum 4,0m. Garasjen vår, som er byggemeldt og godkjent, ligger i 
dag med takutstikk helt i opparbeidet veis kantlinje. Etter hva vi kan se av foreslåtte 
plankart inngår deler av vår garasje nå i et felles privat veiareal!?! Vi har tidligere 
påpekt at planlagte løsning medfører en stor trafikkmessig fare for barn i området. Slik 
vår eiendom i dag er godkjent og har vært opparbeidet i 30år er vi, for å komme til og 
fra eiendommen nødt til å rygge helt ut i Hamraneveien hver gang vi skal inn og ut. 
Når 2 biler møtes på denne veien er det ingen annen løsning for å kunne passere enn at 
en av bilene må rygge inntil 30m for å slippe den andre bilen forbi. Denne ryggingen 
vil da finne sted forbi et garasjehjørne som ligger i veikanten og en inngang til en 
lekeplass. Disse 2 elementene ligger for sikkerhets skyld parallelt ovenfor hverandre. 
Vi kan ikke se hvordan dette ikke er trafikkfarlig i et byggefelt. Selv har vi i dag 3 
barnebarn i alderen 1,5-7år som benytter seg av lekeplassen og som da konstant vil 
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utsettes for denne trafikkfarlige situasjonen. I tillegg til oss skal lekeplassen betjene 
40-50 andre boenheter.

! I tillegg til ovennevnte har vi i dialog med Prosjektil AS fått opplyst at det fra 
Eigersund kommune er påpekt at vann- og avløpsanlegget i Hamraneveien ikke tåler 
den ekstra belastningen som disse boligene vil medføre og at disse ledningene må 
legges ned til Hovlandsveien uansett. 

! Vi synes imidlertid det er bra at det i møtebehandlingen av Bjørn Carlsen er foreslått at 
lekeplass skal opparbeides før brukstillatelse gis. Som påpekt over er dette den eneste 
lekeplassen på feltet (40-50 boenheter) Lekeplassen har i mange år vært en fullt utstyrt 
offentlig lekeplass med 2 benker, bordtennisbord, rutsjebane, huskestativ, hus, 
sandkasse og ”svivert”. På grunn av dårlig økonomi i kommunen og derfor ingen 
vedlikehold siste 15år er denne overgrodd og utstyret er fjernet. At det nå kun stilles 
krav til en liten sandlekeplass på et helt boligfelt virker ikke bra nok. Er dette i tråd 
med gjeldende kommuneplans bestemmelser?

! Videre er lekeplass og adkomstvei i planforslaget lagt inn som felles privat. I 
gjeldende regulering er også den offentlige veien regulert lenger inn enn i nytt forslag.  
Vi har i dag offentlig vei frem til vårt gårdsrom og adkomst og har ingen interesse av 
at denne plutselig skal bli felles privat. Hvem skal eie og drifte veiene?

Som påpekt tidligere synes vi, og flere av våre naboer, at denne sak virker lite profesjonelt 
gjennomført. Dette gjelder fra (bevisst?) feilaktig og mangelfull varsling av oppstart og frem 
til det som i dag oppleves som en overkjørsel og i enkelte tilfeller direkte løgnaktig 
informasjon fra flere hold. Vi har tidligere tatt del i flere reguleringsprosesser der det, i tråd 
med veileder T-1490 fra Miljøverndepartementet, har vært en helt annen involvering og 
mulighet for diskusjon og samtale rundt prosess og løsning.

Vi forventer, dessverre, heller ikke denne gang at våre merknader blir hørt eller saklig 
kommentert, men håper likevel at det blinker noen varsellys hos noen i forhold til det dårlige 
planforslaget som ser ut til å bli vedtatt!

Hilsen

Tove S. Øglend Arnfinn Øglend
45 66 46 86 414 88 717
tovearnfinn@hotmail.com
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Internt notat
  
  

Mottakere:
Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring for 
Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

Vår ref.: 12/27038 / 11/89 / PL-19760008, FA-L12, GBR-8/100 Dato: 19.10.2012
Saksbehandler: Randi Haugstad Telefon: 51 46 80 24 Mobiltelefon:   
E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no

I sitt møte 17.10.12 har Felles brukerutvalg behandlet sak 027/12 – Referatsaker til Fellles 
brukerutvalgs møte 17.10.12:

RS 2 – reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl..

Felles brukerutvalgs vedtak den 17.10.12:

Felles brukerutvalg følger rådmannens innstilling med Planteknisk utvalgs tillegg som 
lyder slik:

”Forslag til reguleringsendring for Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. legges ut 
til offentlig ettersyn med kart datert 01.12.11 og bestemmelser sist revidert 
07.06.12 legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt med følgende endring:

   Reguleringsbestemmelsene, tillegg, punkt:
3.2. ….for allmenn ferdsel til regulert turvei og lekeplass.

  Reguleringsbestemmelser, nytt punkt:
6.4. Lekeområdet i planen opparbeides som sandlekeplass før brukstillatelse 

                  blir gitt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10.

Vedtaket er enstemmig.

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

Med hilsen

Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær
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BESTEMMELSER  I  TILKNYTNING  TIL  REGULERINGSPLAN  FOR 
HAMRANEVEIEN 

HOVLAND, GNR.8  BNR.100 M/FL 
EIGERSUND KOMMUNE 

§ 1 
GENERELT

1. 1. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er å legge til 
rette for boligbebyggelse. 

1. 2. Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor dette 
området er arealene regulert til: 

a) Bebyggelse og anlegg 
b) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
c) Grønnstruktur 

§ 2 

BEBYGGELSE OG ANLEGG
(PBL. § 12-5) 

2.1 Ny og eksisterende bebyggelse, samt bebyggelse som skal fjernes er vist i 
planen og det åpnes ikke opp for ytterligere bebyggelse utover det som er vist i 
planen.

2.2 På hver av de 3 tomtene tillates oppført 2- mannsboliger i 2 etasjer. Bygget må 
plasseres innenfor vist byggelinje. Maks. bebygd areal skal ikke overskride 30 % 
av tomtes størrelse. Boligene skal ha like takutforming og kan ha saltak, valmtak, 
pulttak eller flatt tak. Maks. mønehøyde og gesimshøyde, henholdsvis 9 og 7 
meter.

2.3   I tillegg til 1 plass i garasje skal det være 1 biloppstillingsplass på egen grunn for 
hver av boligene. 

2.4 Garasje skal være del av boligen med maksimal gesims og mønehøyde på 2,5 
og 4,0 meter. Det skal i tillegg til garasje være en ekstra biloppstillingsplass per 
bolig, nødvendigvis ikke på egen tomt, men innenfor planen. Garasjens utforming, 
form og farge, skal tilpasses boligene.

§ 3 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

(PBL. § 12-5)

3. 1. Kjøreveien innenfor planen karakteriseres som felles for boligene i 
planområdet.

3.2 Felles avkjørsel skal være åpne for allmenn ferdsel til regulert turvei og 
lekeplass.
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§ 4 
GRØNNSTRUKTUR  

(PBL. § 12-5)

4. 1. Det skal anlegges turveg gjennom rådet, dette for offentlig gangtrafikk mellom 
Hovlandsveien og Hamraneveien.  

§ 5 
FELLES BESTEMMELSER

5.1 Opparbeidelse av planområdet skal, så langt som dette er mulig, utformes 
etter prinsippene om universell utforming. 

5.2  Nye boliger skal tilfredsstille kravene til grenseverdier for støy i henhold til 
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442. Dette gjelder både utemiljø og 
innemiljø.

5.3 Nye boliger skal ha god arkitektonisk og estetisk kvalitet, herunder kvalitet på 
uteområder og det skal benyttes terrengtilpasset bebyggelse. 

5.4 Ny bebyggelse skal oppføres innenfor de regulerte byggegrenser.

5.5 Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.

§ 6 
REKKEFØLGEKRAV 

6.1 Området skal knyttes til offentlig vann og avløp. 

6.2 Turvei skal opparbeides og ferdigstilles før det blir gitt ferdigattest for nye 
boliger.

6.3 Før det blir gitt igangsettingstillatelse for nye boliger skal støysituasjonen for 
uteplasser og fasade beregnes, og ev avbøtende tiltak skisseres. 

6.4 Lekeområdet i planen opparbeides som sandlekeplass før brukstillatelse blir 
gitt.

Egersund, den 27.09.12
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Dersom risikoforhold avdekkes skal det redegjøres for hvilke fagkyndige uttaleleser som ligger til grunn, 
avbøtende tiltak m.m.
Sjekkliste: Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for:

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering
Ja/Nei Merknad

Naturgitte forhold Er området utsatt for snø- eller steinskred? Nei
Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? Nei
Er området utsatt for springflo / flom i sjø / vann? Nei
Er området utsatt for flom i elv / bekk, herunder lukket bekk? Nei
Er det radon i grunnen? Lite i området, kan forekomme i lommer? Vurdert lite sannsynlig 
Annet (angi)?

Infrastruktur Vil utilsiktede / ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nær-liggende 
transportårer, utgjøre en risiko for området?

- hendelser på veg? Vurdert av vegvesenet
- hendelser på jernbane? Nei
- hendelser på sjø / vann / elv? Nei
- hendelser i luften? Nei

Vil utilsiktede / ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nær-liggende 
virksomheter (industriforetak etc.) utgjøre en risiko for området?

- utslipp av giftige gasser / væsker? Nei
- utslipp av eksplosjonsfarlige / brennbare gasser /  væsker? Nei

Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for 
området:

- elektrisitet? Ikke ved kortvarig 
- teletjenester? Ikke ved kortvarig
- vannforsyning? Ikke ved kortvarig
- renovasjon / spillvann? Ikke ved kortvarig

Dersom det gar høyspentlinjer ved / gjennom området:
- påvirkes området av magnetisk felt fra el.kraftlinjer? Finnes ikke slike linjer
- er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Nei

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, 
syklende og kjørende innenfor området:

- til skole / barnehage? Nei Vurdert av vegvesenet
- til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? Nei Vurdert av vegvesenet
- til forretning etc.? Nei Vurdert av vegvesenet
- til busstopp? Nei Vurdert av vegvesenet

Brannberedskap
- omfatter området spesielt farlige anlegg? Nei
- har området bare én mulig atkomstrute for brannbil? Nei Flere muligheter
- har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? Nei Kommunalt + sjø

Tidligere bruk Er området påvirket / forurenset fra tidligere virksomheter
- gruver: åpne sjakter, steintipper etc.? Nei
- militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.? Nei
- industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering? Nei
- annet (angi)?

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? Nei

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)? Ikke mer enn det som 
bør kunne aksepteres

Annet (angi)? Åpent vann Sjø et stykke unna
Ulovlig virksomhet Sabotasje og terrorhandlinger

- er tiltaket i seg selv et sabotasje- / terrormål? Nei
- finnes det potensielle sabotasje- / terrormål i nærheten? Nei

Dato:
16.11.2011 Petter E Seglem
oppdragsansvarlig kvalitetssikrer

PPllaannkkoonnttoorreett
RRååddmmaannnneenn ii EEiiggeerrssuunndd
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Beskrivelse til reguleringsplan for Hamraneveien gnr.8 bnr.100 m/fl.

Bakgrunn for igangsettelse
Hjemmelshaver til 4 boligeiendommer innenfor reguleringsplanen for Hovlandsvika-
Fuglodden- Tangen- Sunstø- og fylkesvei nr. 60 mm, Steinar Haugseng, har engasjert 
undertegnede til å foreta en omregulering/ utarbeidelse ny plan for denne eiendommen.  

Hovedgrunnen for dette arbeidet er å forenkle tomtenes tilgjengelighet. Tanken er at stikk-
veien inn fra Hamraneveien ved lekeplassen ikke bare skal forsyne en tomt og lekeplass, jfr. 
eksisterende plan, men 2 tomter i tillegg. Dette vil totalsett medføre et enklere og sikrere 
trafikkmønster. For at bebyggelsen skal få en bedre tilpasning til dagens standard/ normer, er 
de gamle reguleringsbestemmelser fra 1976 erstattet av nye.

Planprosess
Oppstartsmøte med plansjef Dag Kjetil Tonheim i Eigersund kommune ble foretatt den 
15.09.11, og oppfølingsmøte den 03.01.12. Igangsettelse av planarbeidet ble annonsert i 
Dalane Tidende og Stavanger Aftenblad den 12.10.11. I tillegg ble 13 offentlige hørings-
instanser, samt 10 naboer varslet direkte via brev datert 06.10.11. Frist for eventuelle 
merknader var satt til 11.11.11. 

Følgende skriftlig kommentarer er mottatt:

1 Eigersund kommune v/ Felles brukerutvalg
Utvalget v/ leder har behandlet saken og fattet følgende vedtak: 
Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. 

Kommentar:
Tatt til etterretning. 

2. Fylkesrådmann/ Fylkesmann
Viser til at området allerede er regulert til bolig i eksisterende plan, at man skal forholde 
seg til de samme bestemmelsene. I tillegg foreslås utarbeidelse av en ROS analyse, samt 
støyfaglig utredning. Viser også til kravene om universell utforming.

Kommentar:
Formålet med planen forblir uendret. Bestemmelsene er nye, dette for å imøtekomme
tidens krav til bebyggelse. ROS (Risiko- og sårbarhetsundersøkelse) er utarbeidet. 
Vurdering av støy er foretatt, jfr. vedlagt utredningen fra SINUS. Universellutforming 
ivaretas gjennom TEK 10.        
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3. Statens vegvesen
Krever utarbeidelse av teknisk plane dersom tomtene skal benytte eksisterende avkjørsel 
direkte fra Hovlandsveien. Krever også at støy kartlegges.    

Kommentar:
Har tydeligvis misforstått. Formålet med omreguleringen er nettopp å redusere avkjøring 
til Hovlandsveien, at all trafikk skal føres via Hamraneveien. Krav om støyvurdering er 
hensyn tatt. 

4. Geir Magne Lædre, eier av gnr.8 bnr.120
Bemerker at han har en tinglyst gangrett à 2 meters bredde gjennom området.

Kommentar:
Denne ligger i planen på eksakt samme sted som i eksiterende plan. Som en godt benyttet 
gangvei, bl.a. av ansatte ved Aker Solutions, mener tiltakshaver at det er viktig at denne 
opprettholdes.

5. Tove S og Arnfinn Øglend, eier av gnr.8 bnr.217
Deres bemerkninger synes noe uoversiktlig, men antar at det i hovedsak knytter seg til
utvidet bruk av stikkveien inn til lekeplassen, altså veistubben forbi deres eiendom. 
Anfører videre at veisjefen anbefaler at trafikken heller ledes direkte ut på Hovlandsveien.

Kommentar:
Har forståelse for at de ønsker minst mulig trafikk forbi deres eiendom, men stikkveien er 
allerede regulert/ opparbeidet i dag, som bl.a. atkomst til både lekeplass og boligtomt. 
Tilknytting av 2 tomter til vil nødvendigvis gagne trafikkmønsteret i Hamraneveien 
positivt. Da blir det mindre trafikk forbi det smaleste partiet innerst i Hamraneveien, bl.a. 
noe de anfører i sitt skriv vil være til stor fordel.

Sjekklisten ellers 

Vannforsyning/ avløpsforhold
Det finnes vann og avløpsledninger både i Hamraneveien og Hovlandsveien. I dette tilfellet 
vil det beste alternativet være å føre ledningene ned bakken i atkomstveien til gnr.8 bnr.178 
for å kople seg til ledningene i Hovlandsveien, rettere sagt til stikklegning på siden av veien.
Man slippen med andre ord å grave i selve Hovlandsveien. 

Forurensing (luft, vann, grunn, støy)
Kan ikke se at den regulert bebyggelse vil foresake/ bli berørt av noen form for forurensing. I 
byggeperioden vil slike forhold bli ivaretatt gjennom teknisk forskrift til Plan- og bygnings-
loven. 

Enøk og energiløsninger 
Boligene skal ved prosjektering/ oppføring tilfredsstille minimums krav til tetthet/ isolering, 
dette til en hver tid gjellende offentlige forskrifter. Tilsvarende med hensyn til oppvarming. 
Minimum 40 % av varmebehovet skal dekkes av annen energiforsyning enn direktevirkende 
elektrisitet, alternativt de krav som til en hver til måtte gjelde. 
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Kulturminne
Det er ikke kjente kulturminner innenfor planen. 

ROS (Sikkerhet og beredskap)
Risiko- og sårbarhetsundersøkelser er gjennomgått og kommentert, jfr. vedlagt sjekkliste.

Støy
I det planområdet ligger i nærheten av Hovlandsveien, en potensiell støykilde, har SINUS 
utarbeidet en vurdering av veitrafikkstøy ved de planlagte boligene.
Pkt 4.3 - Resultater og vurdering, nevnes følgende:
”Beregningene viser at en liten stripe vest i reguleringsområdet har støynivå rundt Lden=55 
dB og dermed ligger i gul sone. Hoveddelen av utområde til de enkelte boligene vil 
sannsynligvis ligge utenfor gul sone, og det vil trolig ikke bli behov for støyreduserende tiltak. 
Det anbefales imidlertid å foreta mer detaljerte beregninger av støynivået på uteplass og 
foran fasade når endelig bebyggelsen er bestemt.”
Det forutsettes at siste setning i dette avsnittet hensyn tas.                   

Radon
Det er ikke foretatt radonmåling på stedet, dette med bakgrunn i oversikten over Rogaland 
som viser at forekomsten ikke er spesiell høy for Egersunds området, dvs. over 100 Bq/m3.

Grunnforhold 
I forbindelse med Risiko- og sårbarhetsundersøkelsen ble det ikke avdekket forhold som 
skulle tilsi at grunnen ikke er stabil. Den synes godt egnet for denne bebyggelse. 

Infrastruktur
Planområdet ligger mellom Hovlandsveien og Hamraneveien. Kjøreatkomst tenkes via 
eksisterende stikkvei inn fra Hamraneveien, en fordel i forhold til den gamle planen ved at det 
nå blir mindre trafikk innest i Hamranebveien. Som nevnte i nabomerknad fra Geir Magne 
Lædre, opprettholdes/ utbedres gangveien opp fra Hovlandsveien, en veletablert og godt 
benyttet atkomst mellom Hovlandsveien og Hamraneveien.

Leke og oppholdsareal
Den enkelte tomt tilfredsstiller krav til utenomhus areal med god margin, og dette på solsiden. 
En opparbeidet kommunal lekeplass ligger i tillegg like ved. 

Trafikkforhold
Som nevnt over i forbindelse med infrastruktur, benyttes eksisterende atkomst via stikkvei inn 
fra Hamraneveien, en forholdsvis lite belastet og trygg atkomst.

Parkeringsforhold/ kapasitet
Som nevnte i reguleringsbestemmelsene skal det i tillegg til garasje også være en ekstra 
biloppstillingsplass per bolig. Nødvendigvis ikke på egen tomt, men innenfor planområdet. 
Det nevnes videre at veien skal være felles/ privat, og at snu/ manøvreringsarealet utarbeides
på en slik måte at fellesskapets interesser ivaretas best mulig.

Avkjørsler og kryss
Punktet er allerede behørig beskrevet i forbindelse med trafikkforhold og infrastruktur. 
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Trafikksikkerhet             
Dette punkt er også rimelig godt beskrevet i forbindelse med trafikkforhold, infrastruktur, 
samt avkjørsel og kryss. Kan også nevne at i tillegg til å være blindvei, her Hamraneveien 30 
km fartsgrense. 

Universell utforming
All atkomst og inngangspartier er i plan/ rimelig slette, dvs. uten nevneverdige stigninger. 
TEK 10 stiller ellers krav til universell utforming, krav som selvsagt må etterkommes.

Krav til kollektivtrafikk, naboer, eiendomsinngrep og avfallshåndtering. 
Kollektivtrafikk er godt tilrettelagt på Hovlandsveien, med bl.a. busstopp/ skur like ved. 

Naboer vil i liten grad bli berørt av den nye bebyggelsen, dette ved at avstanden er rimelig 
stor. Ingen av de nye husene vil komme nærmare naboene enn 20 meter. Basert på de 
topografiske/ terrengmessige forhold vil naboene heller ikke bli negativt berørt med hensyn til 
tap av sol, utsikt og lignende. 

For å begrense terrenginngrep skal bebyggelsen utformes med dette for øyet. Det vil kunne 
være aktuelt å anlegg en natursteins forstøttingsmur i det sørvestlige hjørnet på hver av de 3 
tomtene. 

Siden atkomstveien ikke er dimensjonert/ anlagt med snuhammer, må den enkelte selv 
plassere sitt avfall (sekk/ dunk) dagen den skal hentes, ute ved Hamraneveien. Det forutsettes 
at dette avklares nærmare med DIM, eller hvem det nå måtte være som besørge renovasjons-
tjenesten i området. 

Prinsippskisse
Det er utarbeidet en prinsippskisse som viser tenkt utforming og plassering av bygningene, 
altså en skisse der det selvsagt skal være mulighet for justeringer.

Sol og skyggeforhold
Utarbeidet soldiagram viser at bebyggelsen har en optimal himmelretning med tanke på sol-
forhold på utenomhus arealet. Oppholdsarealet vender mot sørvest, mens atkomst/ gårdsplass 
vender mot nordøst. 

  

Egersund, den 10.02.12 

Petter E Seglem
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________________________________________________________________ 

Fra:  Jone Omdal 
Sendt: 20.11.2012 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: 
Emne: VS: Dette er er lagt i websak sammen med sakens dokumenter - sender den også som epost! 
________________________________________________________________ 

Vennlig hilsen

Jone Chr. Omdal, vei og utemiljøsjef

EIGERSUND KOMMUNE - MILJØAVDELINGEN

Postadresse: PB 580 - 4379 EGERSUND. Besøksadresse: Nytorvet 9

Telefon +47 51 46 83 09 Mobil +47 957 57 317

_________________________________________________________________

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: Jone Omdal 
Sendt: 27. september 2012 11:22
Til: Dag Kjetil Tonheim; Anne Grethe Woie; Annbjoerg E.Skofteland; Bjarne Lind Rosenblad; Roger 
Tengsareid; Åshild Slettebø
Kopi: Per Steinar Berentsen
Emne: SV: Dette er er lagt i websak sammen med sakens dokumenter - sender den også som epost! 

Hei

Har gått raskt gjennom planen. Stiller spørsmål til det som er merket som o_tursti på kartet og turveg i 
tegnforklaringen.

Skal denne opparbeidet som turveg (grus el. asfalt?), eller skal en ha status som tursti (gangdrag)? Har 
stor betydning for drift og vedlikehold, spesielt i sterkt hellende terreng som vist i planen.

Er eiendomsrett og ansvaret for drift og vedlikehold av denne tenkt overskjøtet til kommunen?
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Stiller også spørsmål til lovligheten av å pålegge allmennheten adgang til en felles (privat) lekeplass, jf. 
pkt. 3.2. Her er det nødvendig med en avklaring av hvordan begrepet "felles lekeareal/-plass" skal forstås. 
Lekeplassområdet må trolig etableres som et sameie bestående av boligene/eiendommen i planen. 
Sameiet vil da stå ansvarlig dersom mislighold av lekeplassen skulle føre til personulykker. Slik jeg tolker 
det vil kun de beboerne som gjennom skriftlig avtale (ev. gjennom kjøpsavtale for boligtomt) signerer for 
eiendomsrett og dermed driftsansvar for lekearealet ha rett til å benytte dette. Dvs. at de i ytterste 
konsekvens kan låse av lekeplassen og levere ut nøkler til dem som rettmessig har avtale om bruk. 
Dersom allmennheten skal ha tilgang til lekeplassen må den slik jeg oppfatter det være offentlig - det vil si 
eid og drevet av kommunen. Da begrepet felles lekeareal/-plass i stadig økende grad tas inn i nye 
reguleringsplaner ber jeg om at en i bestemmelsen klargjør hvem som skal ha eiendomsrett og 
driftsansvar for lekeplassen, samt hvem som juridisk vil ha bruksrett til arealet. 

Vennlig hilsen

Jone Chr. Omdal, vei og utemiljøsjef

EIGERSUND KOMMUNE - MILJØAVDELINGEN

Postadresse: PB 580 - 4379 EGERSUND. Besøksadresse: Nytorvet 9

Telefon +47 51 46 83 09 Mobil +47 957 57 317

_________________________________________________________________

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: Dag Kjetil Tonheim 
Sendt: 27. september 2012 10:53
Til: Anne Grethe Woie; Annbjoerg E.Skofteland; Bjarne Lind Rosenblad; Jone Omdal; Roger Tengsareid; 
Åshild Slettebø
Emne: Dette er er lagt i websak sammen med sakens dokumenter - sender den også som epost! 
Viktighet: Høy

Internt notat
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Mottakere:

Jone Chr. Omdal

Vei og utemiljøsjef

Bjarne Rosenblad

Kommuneoverlege

Annbjørg Elve Skofteland

Vann- og avløpssjef

Åshild Stornes Slettebø

Barnas representant i plansaker

Roger Tengsareid

Brannsjef
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Anne-Grethe Woie

Miljøavdelingen

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring for Hamraneveien 
gnr. 8 bnr. 100 m.fl.

Vår ref.:  12/24999 / PL-19760008, FA-L12, GBR-8/100 / 11/89

Dato:  27.09.2012

Saksbehandler:  Dag Kjetil Tonheim 

Telefon: 51 46 83 21

Mobiltelefon:    

E-post: dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no

Planteknisk utvalg har i møte 25.09.12 i sak 146/12 vedtatt å legge forslag til Reguleringsendring for 
Hamraneveien gnr. 8 bnr. 100 m.fl. - nye boliger (PTU 28.08.12  sak 110/12) ut til offentlig ettersyn. 
Hensikten med planforslaget er å endre fra tre enebolig til 3 to-mannsboliger med tilhørende funksjoner 
samt samlokalisering av adkomst. 

Hensikten med planforslaget er å regulere inn flere boliger samt konsentrert boligbebyggelse samt endre 
lokalisering av lekeplasser, plassering av veier m.m.
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Forslaget til reguleringsplan med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på 
Plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket i Egersund frem til 6. august 2012. Se 
www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> under reguleringsplaner/høringer for 
fullstendig utlysningstekst samt sakens dokumenter.

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 
Egersund, innen 09. november 2012. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med 
plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Med vennlig hilsen

Dag Kjetil Tonheim

Plansjef

Dok.nr

Tittel på vedlegg

246666

Bestemmelser - reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr 8 bnr 100 mfl.pdf

246667

Planbeskrivelse - reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr 8 bnr 100 mfl.pdf

246668

Plankart - reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr 8 bnr 100 mfl.pdf

246669

ROS - reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr 8 bnr 100 mfl.pdf

246670

Saksutredning - reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr 8 bnr 100 mfl.pdf

246671

Soldiagram - reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr 8 bnr 100 mfl.pdf

246672
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Støyrapport - reguleringsendring for boliger Hamraneveien gnr 8 bnr 100 mfl.pdf

246673

Tilleggskommentarer fra tiltakshaver i forbindelse med utvidelse av planområde - reguleringsendring for 
boliger Hamraneveien gnr 8 bnr 100 mfl.pdf
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FYLKESRÅDMANNEN
 Regionalutviklingsavdelingen

POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON TELEFAKS BANKGIRO: 3201.05.50520
Postboks 130 Sentrum Arkitekt Eckhoffsgt. 1 51 51 66 00 51 51 68 90
4001 Stavanger Stavanger    

E-POST:  firmapost@rogfk.no INTERNETT:  

Eigersund kommune
Postboks  580

4379 EGERSUND 3.10.2012

Deres ref.: 11/89 Saksbehandler: Knut Thorkildsen Slettebak Saksnr. 11/18304-4
Direkte innvalg: 51 51 66 83 Løpenr. 55784/12

Arkivnr. FR-RB EIG Hamranv.

EIGERSUND KOMMUNE - GNR. 8, BNR 100 M.FL - HØRING OG OFFENTLIG 
ETTERSYN AV REGULERINGSENDRING - HAMRANEVEIEN

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

Fylkesrådmannen har vurdert saken som regional planmyndighet og som sektormyndighet 
for kulturminnevern. 

Vi vil opplyse om at i denne saken kommer det ikke egen uttalelse fra Fylkesmannen.

Bakgrunn
Henvendelsen gjelder offentlig høring av reguleringsendring i Hamraneveien på Eigerøy i 
Eigersund. Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse, 
lekeplass og turvei.

Vi har tidligere behandlet saken ved oppstartsvarsel i oktober 2011.

Fylkesrådmannens vurdering
De faglige rådene vi ga i forbindelse med oppstart av reguleringen er vel ivaretatt av
planforslaget, og vi har derfor ingen ytterligere kommentarer til reguleringen.

Med hilsen

Knut Thorkildsen Slettebak Leiv Berge
rådgiver rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Kopi:
Fylkesmannen i Rogaland
Statens vegvesen
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.11.2012
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-60/237
Arkivsaksnr.:
11/148
Journalpostløpenr.:
12/29844

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
191/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012
117/12 Kommunestyret 17.12.2012

Reguleringsendring - bolig gnr. 60 bnr. 237,  Ærfuglveien 5 
- 2. gangsbehandling
  

Sammendrag:
Forslag til reguleringsendring for gnr 60 bnr 237 mfl. Har vært til offentlig ettersyn. Det er 
kommet inn merknader til planen som er gjennomgått og som har medført noen presiseringer 
i fremlegg til vedtak. Denne eiendommen ligger i en del av en eldre eksisterende 
reguleringsplan som ikke er ferdig bygd ut. Rådmannen vurderer at det er fornuftig å se på 
denne delen av reguleringsplanen på nytt, men da se på en helhetlig tilnærming som 
omfatter alt som ikke er bebygd enda dvs. den øvre delen. En vurderer at lekeplassareal har 
fått en funksjonell plassering i boligområdet og som vil ivareta de minste barna. Rådmannen 
anbefaler at forslag til reguleringsendring blir vedtatt i tråd med vedtaket.  

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

Rådmannens forslag til vedtak 20.11.2012:
Forslag til Reguleringsendring gnr. 60, bnr. 237 –  Ærfuglveien 5 legges vedtas med 
følgende endringer:

Kart
1. Gangveg for 60/257 og 60/256 merkes med felles gangveg.
2. Lekeplass flyttes opp i hjørnet mot 60/234 og vei mot 60/237 jfr. vedlagte skisse

fra Tonning.
3. Frisiktlinjer målsettes og vises i tråd med tegnereglene.

Bestemmelser
4. Før det gis ferdigattest til nye boliger i planområdet skal tilhørende felles 

lekeplass være opparbeidet som sandlekeplass.
5. være Felles vei er felles for 60/441, 60/237, 60/234, 60/257, 60/256.
6. Felles gangveg er felles for 60/257 og 60/256.
7. §3.5 tas ut.
8. Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

Eventuell tidligere politisk behandling:
PTU-146/12 Vedtak:
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Reguleringsendring - bolig gnr. 60 bnr. 237,  Ærfuglveien 5 –
2. gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
Forslag til reguleringsendring for gnr. 60 bnr. 237 – Ærfuglveien hvor en ønsker å regulere til 
boliger har vært til offentlig ettersyn. Planområdet ligger innforbi rektangelet vist på kartet:

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Planområdet er avsatt til eksisterende boliger i gjeldende kommunedelplan for Eigersund 

sentrum 2007-2019. 

2.2 Reguleringsplan
Området er i gjeldende kommuneplan vist som 
eksisterende byggeområde for bolig. I 
reguleringsplan for felt 3 på Hellvik vedtatt i 1976 er 
eiendommen regulert til adkomstveg, felles 
lekeplass og bolig. 

Denne er aldri blitt gjennomført og en vurderer 
derfor at en kan se på planen på nytt jfr. vedtak i 
PTU.
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3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
Planen er lagt ut til offentlig ettersyn og er sendt til grunneiere, naboer, statlige og regionale 
myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med 
PBL. 

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

Offentlige merknader
1. Rogaland fylkeskommune � Merknad O

Private merknader
2. Tonning Egge � Merknad D

3. Helén Fredriksen Hegdal � Merknad O
4. Berit Reke � Merknad E
5. Fredrik Undheim � Merknad N

INNSENDTE MERKNADER
 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler
1. Rogaland 

fylkeskommune-
regional

� Fylkesrådmannen 
henstiller for øvrig til 
kommune og andre 
involverte om å benytte
korrekte tegneregler i 
henhold til "Nasjonal 
produktspesifikasjon for 
arealplan og digitalt
planregister –
Reguleringsplan –
Spesifikasjon for 
tegneregler". Vi har ingen 
øvrige merknader til 
planen.

O Rådmannen tar det til orientering.

Private merknader
2. Tonning Egge � Lekeplassen er inntegnet 

rett over 
stake/tilkoplingskumme for 
eksisterende vann/avløp. 
Denne bes flyttes opp i 
hjørnet mot 60/234 og vei 
mot 60/237 jfr. vedlagte 
skisse.

� Ber om at det i område K1 
og B1 kan benyttes 
konsentrert bebyggelse i 3 
etg.

J

N

Rådmannen legger dette til grunn 
jfr. fremlegg til vedtak. 

Rådmannen viser til at det er 
åpnet opp for ene- og 
tomannsboliger i B1 og 
konsentrert boligbebyggelse i K1. 
En vurderer det som viktig at en 
har en differensiert boligmasse og 
vil videreføre dette slik 
høringsutkastet viser.

3. Helén Fredriksen 
Hegdal

� Det er benyttet feil gnr/bnr 
og det riktige skal være 
gnr. 60 bnr. 43.

� For å realisere 

O

O

Rådmannen tar dette til 
orientering.

Rådmannen tar dette til orientering 
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vei/adkomst i planområdet 
er det etablert 
skjæring/skråning mot gnr. 
60 bnr. 43. Vi ber om at 
tiltakshaver sikrer dette 
området.

og viser til at dette må ivaretas i 
forbindelse med byggesøknad.

4. Berit Reke �  Reguleringsplanen må 
sikre opparbeidelse av vei 
løsning for områdene B2 
og B3 før ferdigstillelse av 
boligene godkjennes.

E Rådmannen viser til at det er vist 
felles veg frem til B2 og B3 samt at 
B2 også har direkte adkomst til 
kommunal veg i dag– gjelder 
60/441.

5. Fredrik Undheim � Jeg kan ikke se at gnr. 
257 er sikret atkomst slik 
tegningene er utformet, 
dette er noe jeg ikke kan 
godta. Dette innebærer en 
forringelse i forhold til slik 
den reguleringsmessige 
statusen i de eksisterende
planene. Adkomsten som 
er tegnet inn er ikke annen 
enn den som allerede 
finnes pr. i dag. Etter min 
oppfatning kan forholdet 
løses ved at arealet bak 
bolighuset, og mot gnr. 
256, settes av til adkomst 
til min eiendom. Det må 
også tas høyde for 
tilstrekkelig areal til å 
svinge rundt boligen. Det 
varsles allerede nå at det 
kan bli fremmet 
erstatningskrav dersom 
foreliggende 
reguleringsplan vedtas 
uten å sikre atkomst minst 
tilsvarende den 
opprinnelige 
reguleringsplanen.

N Rådmannen viser til at planen 
viser mulighet for felles 
gangadkomst til eiendommen med
2 meters bredde. Som en 
fremholdt i forbindelse med 1. 
gangsbehandlingen er det i 
planforslaget ikke vist 
kjøreadkomst frem til 
eiendommen. Det er i 
planforslaget vist gangadkomst 
frem til eiendommen over 60/42. 
Planen vil således fremdeles vise 
en adkomst fra kommunal veg og 
frem til eiendommen, men da i 
form av gangveg. En vurderer at 
dette vil ivareta mulighet for 
adkomst til eiendommen på en 
tilfredsstillende måte.  Det er ikke 
en optimal løsning, men en har i 
denne saken valgt å prioritere 
boligtomten fremfor kjøreveg. 

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden og innsendte planmateriell innstille på at planen vedtas i tråd med fremlegg til 
vedtak.

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planområdet omfatter et areal på ca. 6,7 daa. Planområdet er innskrenket en del i vest i 
forhold til varslet planområde som utgjorde ca.10 daa.
Det finnes 2 hytteeiendommer tilgrensende planområdet i vest. Foruten hageareal består 
området av mark med noe småskog. Søndre del av planområdet faller mot sørvest ned mot 
Ærfuglveien. Øvre del utgjør et platå på kotehøgde ca. 37-40. Området er grunnlendt. Det er 
solrikt og ikke spesielt vindutsatt. 

Bolighuset på 60/237 er det eneste bolighus innenfor det innskrenkede planområdet. I tillegg 
finnes det et par uthus/garasjer. Eiendommen 60/237 er orientert mot Ærfuglveien, mens 
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områdene for øvrig har atkomst fra Flåtenveien som er regulert til gangveg i gjeldende 
reguleringsplan.

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Planforslaget har følgende arealbruk: 

OMRÅDER Formål Areal i daa

Bebyggelse og anlegg Frittliggende boligbebyggelse
Konsentrert boligbebyggelse
Lekeplass

3,54
2,11
0,10

Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur

Kjøreveg, offentlig
Kjøreveg, felles
Gang-/sykkelveg

0,65
0,24
0,04

SUM: 6,68

5.1 Eksisterende og ny 
bebyggelse
Innforbi planområdet er det 
i dag etablert 1 bolighus. 
De resterende arealene er 
ikke bebygd i tråd med 
reguleringsplanen. 

Veger/trafikk
Regulert forbindelse 
mellom området som 
sokner til Ærfuglveien og 
platået er foreslått brutt i 
planforslaget. 

Platået utløses 
atkomstmessig ved en 
offentlig veg tilknyttet 
Marraveien. Dette er i 
prinsippet samme veg som 
i gjeldende plan 
(Rudleveien), men 
innkortet med ca.100 
meter. Vegen avsluttes i 
kryss med Flåtenveien. 
Denne vegen gir atkomst 
for områdene K1 og B1 i 
planforslaget. 

Områdene B2 og B3 
utløses fra Ærfuglveien 
med en felles privat veg 
med 3 meters bredde og 
stigningsforhold 1:6. 
Foruten eksisterende 
bolighus på 60/237 
betjener denne 
atkomstvegen ny tilrettelagt 
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bolig nordvest på eiendommen, samt framtidig ny bolig på 60/441. I tillegg gir vegen atkomst 
ut av planområdet til tilgrensende hytteeiendom. Også eiendommen 60/254 får en 
atkomstmulighet denne vegen i følge tiltakshaver. Siden den direkte kjøreveg til gnr. 60 bnr. 
257 er tatt vekk er denne erstattet med en gangveg over gnr. 60 bnr. 42.

Bebyggelse
K1 kan bygges ut med konsentrert småhusbebyggelse, dvs. rekkehus eller kjedehus. Det må 
legges vekt på tilpasning til naboskapet med det sefrak registerte bygningsmiljøet i 
verneklasse B som ligger ca. 50 meter fra K1 i nordøstlig retning. B1 gir rom for 2 
boligtomter. B2 og B3 gir rom for 2 nye boliger i tillegg til eksisterende bolighus.

Forhold for barn/unge

Tidligere regulert lekeplass er i det nye planforslaget vist som to sandlekeplasser. Det er lagt
inn en felles sandlekeplass i felt K1 og en tilgrensende B2/B3. En vurderer at dette vil  
ivareta hensynet til banr og unge på en tilfredsstillende måte. Disse erstatter en større felles 
lekeplass i gjeldende reguleringsplan. Avstand til skole, idrettsanlegg og andre aktuelle 
målpunkter i området er som i gjeldende plan. Det er god og trafikksikker gangvegforbindelse 
til skolen som ligger innenfor en gangavstand på ca.0,5 km.

Natur/landskap

Inngrep i natur/landskap blir om lag som i gjeldende reguleringsplan, men inngrepet til 
vegbygging blir likevel noe redusert.
Tekniske forhold
Området er tilrettelagt med ledningsnett for vann og avløp. 

Hensynssoner
Det er lagt inn hensynssoner i frisiktsoner. Disse må målsettes og vises i tråd med standard 
tegneregler jfr. fremlegg til vedtak.

5.5  Byggelinjer
Byggelinjer er vist i planen.

5.6 Energibruk
Baseres på strøm og vedfyring, varmepumpe vurderes av den enkelte kjøper

5. TEMATISK KONSEKVENSVURDERING OG RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger 
knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller planen. Dette vil 
bedre synliggjøre fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. 

Denne gjennomgangen er basert på ulike temakart, gjennomgang av tiltakshaver, 
lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om oppstart m.m.  Mulige uønskede 
hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke 
planområdet og omgivelsene, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv 
konsekvenser for og konsekvenser av planen).  Vurdering av sannsynlighet for uønsket 
hendelse er delt i: 

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

6. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt

6.3 Trafikksikkerhet
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler X 1 1 Grønn

Ulykke med gående/syklende X 1 1

Andre ulykkespunkter – frisikt/fortau x 1 1

Grønn

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn

Adkomstvegen til B2 og B3 er svært bratt, men en viser til at det er en felles adkomstveg. 
ÅDT vil bli svært lav. En er ikke gjort kjent med andre forhold. For de andre delene K1 og B1 
er adkomsten tilfredsstillende.

6.4 Vann og avløp
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn
Området skal knyttes til offentlig vann og avløp.

6.5 Fremføring av strøm m.m.
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m X 1 1 Grønn

Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel jfr. kommuneplanen og følgende 
bestemmelse er innarbeides: ”Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.”

6.6 Avfallshåndtering
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling a 1 1 Grønn

Ingen kjente.
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6. UNIVERSELL UTFORMING:
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak
Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas

x 2 3 Gul

Tiltakshaver opplyser at begge lekeplasser vil kunne utformes universelt. I område B1 vil det 
terrengmessig være mulig å bygge hus der forskriftenes tilgjengelighetskrav er ivaretatt. I K1 
vil det være naturlig å legge til rette for toetasjes rekke-/kjedehus med liten grunnflate. Man 
kan derfor ikke oppnå at alle hovedfunksjonene får plass på inngangsnivået. 

B2 og B3 er bratte områder med 1:6 stigning som om lag tilsvarer Motalabakken i Egersund. 
Denne vil kreve oppfølging ved vanskelige kjøreforhold. Denne adkomstveien er felles og vil 
således ikke være kommunens ansvar. Ved detaljprosjektering kan det være mulig på begge 
de to nye tomtene å oppfylle tilgjengelighetskravet fra biloppstillingsplass fram til 
inngangsplan med alle hovedfunksjoner

8. BARN OG UNGE/UTE- OG OPPHOLDSAREAL
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Område for idrett/lek X 1 1 Grønn

Dette er ivaretatt i planen på en tilfredsstillende måte gjennom at en har vist to felles 
lekeplasser i området.

9. SIKKERHET OG BEREDSKAP
9.1 Flom

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.2 Støy, støv og forurensning
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy x 1 1 Grønn Ikke kjent.

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn

Det er ikke vist i skrednett og en er heller ikke kjent med slike forhold fra området.
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9.4 Vær og vind
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.5 Radon
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent.
Ikke kjent med spesielle forhold. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i den nye 
byggeforskriften TEK10, vedtatt i 2010 som ivaretar dette.. 

9.6 Høyspent og magnetfelt
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.7 Brann og eksplosjonsfare
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. 

9.8 Strategiske områder
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt x 1 1

Havn, kaianlegg x 1 1

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

Forsyning kraft, vann X 1 1

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1
Ikke kjent med spesielle forhold.

10. FORURENSNING
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn
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Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurensning i sjø X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

11.1 Sjø og vasssdrag
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

x 1 1 Grønn

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Naturverdier og rødlistart
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn Eikeskog.

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Viltområde
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.3 Kulturminner/kulturmiljø
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn
Det er ikke registrert kulturminner i området jfr. temakart Rogaland. Heller ikke SEFRAK 
bygninger innforbi planområdet.

11.4 Friluftsliv
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

x 1 1 Grønn
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m.m.)
Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området.

11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.6 Landskapsvern og estetikk
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.7 Terreng
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.8 Vegetasjon og markslag
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn .

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.9 Lokalklima
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

=
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.10 Miljøkonsekvenser
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn .

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.11 Sol og skygge
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak
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Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge x 1 1 Grønn .

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.11 Forhold til naboer
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Forhold til naboer x 1 1 Grønn .

Kjøreadkomsten til gnr. 60 bnr. 257 er tatt ut av planen og er erstattet med en gangveg over 
gnr. 60 bnr. 42.  Regulert forbindelse mellom Rudleveien/Flåtenveien og Ærfuglveien er 
fjernet. Slik forbindelse finnes heller ikke med nåværende opparbeidelse av området.

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

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn

X 1 1 Grønn

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. 

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”.

Kommunen ønsker at det inngås utbyggingsavtale for område, spesielt K1 og B1 da disse 
ikke er utbygd med offentlig adkomst i dag. For B2 og B3 vurderes dette som mindre aktuelt.

13. NATURMANGFOLD
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Naturmangfold X 1 1 Grønn
Viser til saksutredningen ovenfor og en vurderer ikke at planen vil komme i konflikt med 
kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette.

14. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner. Løsningene i planen er ikke 
optimale, men en har her valgt å prioritere boligbebyggelse samt sikre felles lekeplasser. 

Rådmannen vurderer det som viktig at planen vil bidra til mulighet for differensiert 
boligbebyggelse i Hellvik. 

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt med de endringene som fremkommer i 
fremlegg til vedtak.

14. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente.
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Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
Alternative løsninger:
Forslag til Reguleringsendring gnr. 60, bnr. 237 –  Ærfuglveien 5 legges vedtas med 
følgende endringer i kart og bestemmelser:

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
254057 Merknader til reguleringsendring gnr. 60 bnr. 237
254058 Detaljreguleringsplan
253087 Uttalelse-merknad til reguleringsendring - bolig gnr. 60 bnr. 237, Ærfuglveien 5.docx
253067 Høring reguleringsendring gnr. 60 bnr. 237,  Ærfuglveien 5, Hellvik - bemerkning
253066 Reguleringsendring 146/12 - Ærfuglveien - bemerkninger
249053 Uttalelse - reguleringsendring - bolig gnr. 60 bnr. 237,  Ærfuglveien 5

246732 Planbeskrivelse - reguleringsendring for boliger gnr 60 bnr 237 mfl Ærfuglveien m.m. 
- Hellvik.pdf

246733 ROS - reguleringsendring for boliger gnr 60 bnr 237 mfl Ærfuglveien m.m. -
Hellvik.pdf

246756 Plankart - reguleringsendring for boliger gnr 60 bnr 237 mfl Ærfuglveien m.m. -
Hellvik.pdf

246731 Bestemmelser - reguleringsendring for boliger gnr 60 bnr 237 mfl Ærfuglveien m.m. -
Hellvik.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 11.01.2011 Byggeservice Egersund 
AS

Forespørsel om reguleringsendring til boligformål 
gnr. 60 bnr. 237 -  Ærfuglveien 5

2 U 29.03.2011

Aase Mellemstrand; 
Tonning Egge; 
Oddvar Johnsen; 
Lars Frode Andreassen; 
Kurt Jarle Berntsen; 
Knud Tore Knudsen; 
Kjell Tråsavik; 
Helèn Fredriksen 
Hegdal; 

Forespørsel om reguleringsendring ny bolig på  
gnr. 60 bnr. 237 -  Ærfuglveien 5 - endring fra 
lekeplass til bolig
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Harald Asche; 
Hans Magne Hansen; 
Fredrik Undheim; 
Erik Magnus Hellvik; 
Eigersund kommune; 
Berit Marie Reke; 
Anne Gunn Strandberg; 
Alfred Heine 
Andreassen; 
BR-reprsentanten; 
Miljøavdelingen; 
Felles brukerutvalg; 
Helge Waage; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

5 I 29.07.2011 Berit Marie Reke Innspill til reguleringsendring, ny bolig gnr. 60 
bnr. 237, Ærfuglveien 5

4 I 05.08.2011 Rogaland 
fylkeskommune

Vedr. reguleringsendring fra lekeplass til bolig 
gnr. 60 bnr. 237 -  Ærfuglveien 5

6 I 05.08.2011 Frode Andreassen Merknader til reguleringsendring gnr. 60 bnr. 237 
- Ærfuglveien 5

9 I 05.08.2011
Knud Tore Knudsen; 
Kurt Jarle Berntsen; 
Tonning Egge

Merknader til reguleringsendring - bolig gnr. 60 
bnr. 237,  Ærfuglveien 5

7 I 07.08.2011 Unni og Oddvar 
Johnsen

Uttalelse til reguleringsendring - bolig gnr. 60 bnr. 
237,  Ærfuglveien 5

8 I 08.08.2011 Fredrik Undheim Merknader til forespørsel om reguleringsendring
gnr. 60, bnr. 237 - Ærfuglveien 5

11 U 12.09.2011

Aase Mellemstrand; 
Tonning Egge; 
Oddvar Johnsen; 
Lars Frode Andreassen; 
Kurt Jarle Berntsen; 
Knud Tore Knudsen; 
Kjell Tråsavik; 
Helèn Fredriksen 
Hegdal; 
Harald Asche; 
Hans Magne Hansen; 
Fredrik Undheim; 
Erik Magnus Hellvik; 
Eigersund kommune; 
Berit Marie Reke; 
Anne Gunn Strandberg; 
Alfred Heine 
Andreassen

Varsel/informasjon om befaring

12 I 20.09.2011 BR- representant i 
plansaker

Uttalelse til forespørsel om reguleringsendring ny 
bolig på gnr. 60 bnr. 237 - endring av lekeplass til 
bolig

13 I 06.01.2012 Prosjektil Areal AS Melding om igangsetting av reguleringsarbeid 
gnr. 60 bnr. 237 m.fl.

15 I 24.01.2012 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsendring gnr. 60 bnr. 237 
m.fl. - del av felt 3, Hellvik
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16 I 03.02.2012 Statens vegvesen
Uttalelse - varsel om oppstart av 
reguleringsarbeid gnr. 60 bnr. 237 m.fl. - del av 
felt 3, Hellvik

14 X 06.02.2012 Prosjektil Areal AS; 
Dag Kjetil Tonheim

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring - bolig gnr. 60 bnr. 237,  
Ærfuglveien 5

18 I 27.03.2012 Rune Enoksen Forespørsel veddr. reguleringssak bolig gnr. 60 
bnr. 237,  Ærfuglveien 5

17 U 28.03.2012 Rune Enoksen Videre saksgang reguleringsendring - bolig gnr. 
60 bnr. 237,  Ærfuglveien 5

19 I 06.07.2012 Prosjektil Areal AS Reguleringsplan Ærfuglvn. 5 - filer til kommunen

20 I 06.07.2012 Prosjektil Areal AS Privat forslag til detaljreguleringsplan for gnr. 60 
bnr. 237 m.fl. - del av felt 3

24 U 27.09.2012

Mattilsynet; 
Dalane Energi; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Dalane Miljøverk

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring -
bolig gnr. 60 bnr. 237,  Ærfuglveien 5

25 U 27.09.2012

Aase Mellemstrand; 
Tonning Egge; 
Oddvar Johnsen; 
Lars Frode Andreassen; 
Kurt Jarle Berntsen; 
Knud Tore Knudsen; 
Kjell Tråsavik; 
Helèn Fredriksen 
Hegdal; 
Harald Asche; 
Hans Magne Hansen; 
Fredrik Undheim; 
Erik Magnus Hellvik; 
Eigersund kommune; 
Berit Marie Reke; 
Anne Gunn Strandberg; 
Alfred Heine 
Andreassen

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring -
bolig gnr. 60 bnr. 237,  Ærfuglveien 5

27 I 11.10.2012 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - reguleringsendring - bolig gnr. 60 bnr. 
237,  Ærfuglveien 5

29 I 04.11.2012 Berit Reke Høring reguleringsendring gnr. 60 bnr. 237,  
Ærfuglveien 5, Hellvik - bemerkning

31 I 06.11.2012 Tonning Egge Merknader til reguleringsendring gnr. 60 bnr. 237

30 I 08.11.2012 Helèn Fredriksen 
Hegdal

Uttalelse/merknad til reguleringsendring bolig 
gnr.60 bnr.237, Ærfuglveien 5

28 I 09.11.2012 Fredrik Undheim Reguleringsendring 146/12 - Ærfuglveien -
bemerkninger

Parter i saken:
            

Alfred Heine 
Andreassen

Marraveien 17 4370 EGERSUND

Anne Gunn Strandberg Ærfuglveien 6 4375 HELLVIK
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Berit Marie Reke Bandyveien 2 4021 STAVANGER
Eigersund kommune
Erik Magnus Hellvik Ærfuglveien 3 4375 HELLVIK
Fredrik Undheim Kolheivegen 18 B 4340 BRYNE
Hans Magne Hansen Asserveien 4375 HELLVIK
Harald Asche Bruveien 6 4024 STAVANGER
Helèn Fredriksen 
Hegdal

Ravnefjellveien 3 4370 EGERSUND

Kjell Tråsavik Ærfuglveien 4 4370 EGERSUND
Knud Tore Knudsen Flåtenveien 37 4375 HELLVIK
Kurt Jarle Berntsen Marraveien 22 4375 HELLVIK
Lars Frode Andreassen Ærfuglveien 7 4370 EGERSUND
Oddvar Johnsen Ærfuglveien 9 4375 HELLVIK
Tonning Egge Flåtenveien 35 4375 HELLVIK
Aase Mellemstrand Ærfuglveien 5 4375 HELLVIK
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Eigersund Kommune
Plankontoret
Postboks 580
4379 Egersund. Egersund 8.11.2012

Deres ref: 12/25121 / 11/148 / PL-, FA-L12, GBR-60/237

Vedr. ”Høring og offentlig ettersyn – reguleringsendring – bolig gnr. 60 bnr. 237, Ærfuglveien 5”

Uttalelse/merknad til planforslaget: 
I presentasjonen vises det flere steder til gnr. 60 bnr. 42. Det riktige skal være gnr. 60 bnr. 43.
Dette gjelder bl.a. på - side 4: pkt.5, i saksbehandlers vurdering
                                       - side 6: 1. avsnitt
                                       - side 12: i pkt. 11.11

Vedr. pkt. 11.11 Forhold til naboer.
For å realisere vei/adkomst i planområdet er det etablert skjæring/skråning mot gnr. 60 bnr. 43. Vi 
ber om at tiltakshaver sikrer dette området.

Med vennlig hilsen
Helén Fredriksen Hegdal
Eier av gnr. 60 bnr. 43
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________________________________________________________________ 

Fra:  Berit Reke 
Sendt: 04.11.2012 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: 
Emne: Sak: Høring reguleringsendring gnr. 60 bnr. 237 Ærfuglveien 5 Hellvik 
________________________________________________________________ 

 Jeg har følgende kommentar til reguleringen.

Reguleringsplanen må sikre opparbeidelse av vei løsning for områdene B2 og B3 før ferdigstillelse av 
boligene godkjennes.

Mvh

Berit Reke
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________________________________________________________________ 

Fra:  Fredrik Undheim 
Sendt: 09.11.2012 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: Advokat Fredrik Undheim 
Emne: Reguleringsendring 146/12 - Ærfuglveien - bemerkninger 
________________________________________________________________ 

Sendes i kopi til saksbehandler direkte.

  _____  

From: fredu@hotmail.com
To: post@eigersund.kommune.no
CC: fredrik.undheim@tengs-pedersen.no
Subject: Reguleringsendring 146/12 - Ærfuglveien - bemerkninger
Date: Fri, 9 Nov 2012 06:28:40 +0100

Det vises til brev fra Eigersund kommune av 27.09.2012 med frist til i dag for bemerkninger i forhold til 
reguleringsendring for Ærfuglveien. 

Undertegnede eier gnr. 60, bnr. 257 .

I planbestemmelsene heter det: "Gnr. 60 og bnr. 256 og 257 må sikres atkomst i planen."

Jeg kan ikke se at gnr. 257 er sikret atkomst slik tegningene er utformet, dette er noe jeg ikke kan godta. 
Dette innebærer en forringelse i forhold til slik den reguleringsmessige statusen i de eksisterenede 
planene. Adkomsten som er tegnet inn er ikke annen enn den som allerede finnes pr. i dag. 

Etter min oppfatning kan forholdet løses ved at arealet bak bolighuset, og mot gnr. 256, settes av til 
adkomst til min eiendom. Det må også tas høyde for tilstrekkelig areal til å svinge rundt boligen. 

Det varsles allerede nå at det kan bli fremmet erstatningskrav dersom foreliggende reguleringsplan vedtas 
uten å sikre atkomst minst tilsvarende den opprinnelige reguleringsplanen. 

Med hilsen 

Fredrik Undheim
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FYLKESRÅDMANNEN
 Regionalutviklingsavdelingen

POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON TELEFAKS BANKGIRO: 3201.05.50520
Postboks 130 Sentrum Arkitekt Eckhoffsgt. 1 51 51 66 00 51 51 68 90
4001 Stavanger Stavanger    

E-POST:  firmapost@rogfk.no INTERNETT:  

Eigersund kommune
Plankontoret
Postboks 580
4379 EGERSUND 11.10.2012

Deres ref.: 12/25118 Saksbehandler: Knut Thorkildsen Slettebak Saksnr. 11/13765-7
Direkte innvalg: 51 51 66 83 Løpenr. 55353/12

Arkivnr. FR-RB EIG 
Ærfuglveien 5

EIGERSUND KOMMUNE - GNR 60,BNR 237 - ÆRFUGLVEIEN 5 -
REGULERINGSENDIRNG - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

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

Fylkesrådmannen har vurdert saken som regional planmyndighet og som sektormyndighet 
for kulturminnevern. 

Vi vil opplyse om at i denne saken kommer det ikke egen uttalelse fra Fylkesmannen.

Bakgrunn
Henvendelsen er et varsel om høring/offentlig ettersyn for reguleringsendring på Hellvik i 
Eigersund. Hensikten med reguleringsarbeidet opplyses å være å regulere inn flere 
boliger, samt konsentrert boligbebyggelse, og å endre lokalisering av lekeplasser og veier.

Mesteparten av området ligger i alle gjeldende planer inne som boliger. I kommuneplan 
2007-2019 ligger imidlertid nordøstre del av området inne som LNF-område uten 
bestemmelser om spredt boligbygging. I forslag til kommuneplan 2011-2025 er området 
foreslått regulert til fremtidig grøntdrag. 

Eigersund kommune opplyser at det finnes en gammel reguleringsplan som viser også det 
nordøstre området som boliger, og at denne gjelder over kommuneplanen. Det antas 
herfra at det er snakk om planID 19760005. 

Fylkesrådmannens vurdering
Fylkesrådmannen vil påpeke at det er uheldig når kommunen fremmer forslag som ikke er 
i tråd med egen gjeldende og planlagt kommuneplan. I dette tilfellet foreligger det en 
gammel reguleringsplan som regulerer området til boliger, og som gjelder over 
kommuneplanen. Da området som tas fra LNF til bolig i tillegg er lite, ser vi ikke noe 
grunnlag for å fremme innsigelse. 

Vi vil likevel rette en oppfordring til kommunen om å forholde seg til sine egne planer og å 
få med gjeldende reguleringsplaner i arbeidet med kommuneplanens arealdel, slik at ikke 
feil forplanter seg. Her er det aktuelle området, parallelt med behandling av denne saken,
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av kommunen lagt inn som fremtidig grøntdrag i forslag til ny kommuneplan i strid med 
gjeldende reguleringsplan. Dette understreker viktigheten av ryddige forhold.

Videre ønsker vi å få opplysninger i oppstartsvarselet når det finnes reguleringsplaner som 
gjelder over kommuneplanen. I dette tilfellet er det ikke kommunen som har sendt varsel, 
men det forutsettes at kommunen kan legge frem slik dokumentasjon i oppstartsmøtet 
med utbygger. I kommuneplanen bør slike områder vises med korrekt farge i henhold til 
gjeldende reguleringsplan, og med skravur "gjeldende reguleringsplan videreføres".

Kommunen har i sitt saksframlegg til politisk behandling skrevet at området i 
kommuneplanen er regulert til boliger. Dette stemmer som nevnt over heller ikke, og 
vedtaket er i så måte fattet på feil grunnlag.

Fylkesrådmannen henstiller for øvrig til kommune og andre involverte om å benytte 
korrekte tegneregler i henhold til "Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt 
planregister – Reguleringsplan – Spesifikasjon for tegneregler". Slik kartet er fremstilt i 
denne saken, vanskeliggjøres lesbarheten og forståelsen av virkningene av planen.

Vi har ingen øvrige merknader til planen.

Med hilsen

Knut Thorkildsen Slettebak Eli Aa. Monsen
Rådgiver rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Kopi:
Fylkesmannen i Rogaland
Statens vegvesen
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.11.2012
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-46/194
Arkivsaksnr.:
10/320
Journalpostløpenr.:
12/29732

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
192/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012
118/12 Kommunestyret 17.12.2012

Reguleringsendring for ny bolig gnr. 46 bnr. 194 -
Hafsøyveien 51 - Havsø - 2. gangsbehandling
  

Sammendrag:
Harald Aarstad har på vegne av Byggservice AS utarbeidet forslag til detaljregulering for 
eiendom gnr 46 bnr 194, Rullebakken på Havsøy. Eiendommen har et beregnet areal på ca 
713 m², i tillegg kommer tilstøtende trafikkareal. Hensikten med planforslaget er å legge til 
rette for fortetning i området med etablering av terrassebolig med 3 boenheter med 
tilhørende uteoppholdsareal, felles parkering, frisiktsone/linjer mot vei og fortau. Planområdet 
er fra før regulert til boligområde, og bebygd med enebolig. Planteknisk utvalg vedtok i møte 
12.06.12, sak 094/12 å legge planforslag ut på høring og offentlig ettersyn etter at visse 
nødvendige justeringer ble foretatt. Planforslaget ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn i 
perioden 28.09.12-09.11.12 med frist for merknader 09.11.11. Det er innkommet en merknad 
til planforslaget.

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

Rådmannens forslag til vedtak 20.11.2012:

Forslag til reguleringsendring for eiendom gnr 46 bnr 194 - Rullebakken - Havsøy med kart 
og bestemmelser sist revidert 20.09.12 vedtas som fremlagt med følgende endring på 
plankart og justering av bestemmelsene i trå med endringen:

Areal samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for offentlig fortau merket o_FO endres til 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for felles annen veggrunn-grøntanlegg merket 
f_AV.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12
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Eventuell tidligere politisk behandling:
PTU-094/12 Vedtak:

Forslag til detaljregulering for gnr 46 bnr 194 Rullebakken-Havsøy legges ut til offentlig 
ettersyn etter følgende endringer er foretatt:

1. Frisiktsone legges inn med 4x30 meter i samsvar med veinormal 017 av 2008
2. Det som skal være felles utvendige trapper legges inn med formål bebyggelse og 

anlegg for annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg, merket f_trapper og 
plattinger.

3. Det arealet som skal være hageareal på bakken skal ha formål formål bebyggelse 
og anlegg for uteopphold, merket med p_uteopphold

4. Det som skal være utvendig parkeringsplass skal ha formål samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur for felles parkeringsplasser.

5. Svingradie ved avkjørsel mot Hafsøyveien skal målsettes.
6. Bestemmelsene må justeres i forhold til de formål som legges inn i plankartet.
7. Plangrense legges i eiendomsgrensen til Løeåkerveien.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen

Andre opplysninger / fakta i saken:

1. PLANPROSESS

Høring og offentlig ettersyn
Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 28.09.12-09.11.12 og sendt på høring til 
grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter med brev den 27.09.11 og kunngjort i 
Dalane Tidende og kommunens hjemmeside, med frist for merknader den 09.11.11.
En har ikke mottatt flere merknader til planforslaget som medfører at planen må justeres.

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

Offentlige merknader

1. Rogaland fylkeskommune, brev 
dater 3.10.12 � Ingen merknad O

2. Felles brukerutvalg, brev datert 
19.10.12 � Merknad E

3. Statens vegvesen, brev 16.10.12 � Ingen merknad O

4 INNSENDTE MERKNADER
 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler
1. Felles brukerutvalg � Felles brukerutvalg anbefaler at 

det monteres et callinganlegg i 
inngangspartiet – (på utsiden), 
gateplan – slik at tilgjengeligheten 
for rullestolbrukere forbedres. 
Dette da det kun er innvendig heis 
til alle leilighetene. Brukerutvalget 
ber om at dette vedtaket 
oversendes tiltakshaver.

E

- Kommunen vil oversende denne 
merknaden til forslagsstiller. 
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4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

4.1 Beliggenhet:
Planområdet omfatter eiendom gnr 46 bnr 194 nært krysset mellom Kjerjanesveien, 
Havsøyveien og Ognaveien og tilgrensede del av Havsøyveienmot nordvest og 
Løeåkerveien og sørøst. Eiendommen har et beregnet areal på 713 m² og grenser mot 
eiendommene gnr 46 bnr 278 i nordøst og gnr 46 bnr 274 og 1027 i sørvest.

Planområdet ligger innenfor stiplet firkant

4.2 Stedets karakter:
Struktur og estetikk/byform
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Planmrådet ligger i en bratt skråning på Havsøy hvor det er etablert hovedsakelig eneboliger 
med tilhørende hager og veisystem. Billdet under er hentet fra flyfoto

Eiendommen innenfor planområdet ble bebygd rundt 1951-52 og er representativ for resten 
av området da selve utbyggingen startet og fortsatte utover 1950-tallet.

Her vises en grov oversikt over utbyggingen i området over tid. 
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Eksisterende bebyggelse
Selve eneboligen på eiendommen fikk igangsettingstillatelse 1951 og ble tatt i bruk 1952. 
Den har et totalt bruksareal på om lag 184 m² fordelt på tre etasjer.  På sørvestsiden av 
boligen, i eiendomsgrensen, ble det oppført en garsasje på 12 m².

Omkringliggende området bærer preg av variert bebyggelse hvor den eldste bebyggelsen, 
Hafsøy gård, ble oppført i midten av 1800-tallet, sannsynligvis har det ligget eldre 
bebyggelse her. Rett nedenfor planområdet i krysset mellom Hafsøyveien og Kjerjanesveien 
ble det i 2008 oppført leilighetsbygg med 4 boenheter. Over en lengre tidsepoke er det 
kommet til ulike varianter av boliger, alt fra eneboliger til vertikal- og horisontaldelt boliger. 
Men hovedmassen av bebyggelsen består av eneboliger med gode tomter.
Nå i senere tid er det blitt en trend med å fortette områdene på Hafsøy, hvor det blir oppført 
flermannsleiligheter i de etablerte boligområdene som boligtilbud til flere aldersgrupper.

4.3 Landskap:
Topografi og landskap
To elveløp, Eieåne og Lundeåne med utspring fra Slettebøvannet er med på å danne Hafsøy 
til ei øy sentralt plassert i Egersund. 
Selve planområdet ligger i en nordvest vent skråning av Hafsøy som heller nedover mot 
Kjerjaneset og Eieåne. Terrenget er forholdsvis bratt og noe kupert med laveste punkt mot 
Havsøyveien på ca kote +35,87 og stiger opp til kote +45 mot Løreåkerveien over en 
strekning på 35 meter, det betyr gjennomsnittlig stigning omlag 1:3,5 meter. 

Vegsystem
Det er utbygde kommunale veier tilstøtende eiendommen, Hafsøyveien mot nordvest og 
Løeåkerveien mot sørøst som er adkomstveier til boligene i området. Hafsøyveien er knyttet 
til Kjerjanesveien mot nord i et T-kryss.

Trafikkmengde
Det er foretatt en enkel trafikkmessig vurdering i området. Det oppgis at trafikken 
hovedsaklig består av personbiltrafikk til og fra boligområdene, med sporadisk kollektivtrafikk 
og næringstrafikk. Veiene er skiltet med 30 km sone og det er etablert fartdempere i 
kjørebanen. Det ble foretatt en manuell trafikktelling i tidsrom hvor trafikkmengden 
tilsynelatende var på sitt høyseste. Dette ble foretatt en hverdag mellom klokken 06:30 og 
08:30 og mellom klokken 15:00 og 17:00. I snitt ble det registrert 156 kjøretøy på 
Hafsøyveien og i krysset av KJerjanesveien. På Løeåkerveien ble det registrert 47 kjøretøy. 
Omlag 89 % av trafikkmengden var personbiltrafikk til og fra boligområdene. 

Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Det er anlagt fortau langs Kjerjanesveien og Løeåkerveien men ikke langs Hafsøyveien.

Kollektivtilbud
Nærmeste kollektivtilbud for planområdet er bussholdeplass ved Jernbaneveien mot 
nordvest om lag 330 meter i gangavstand fra planområdet.
Jernbanestasjonen ligger i gangavstand ca 550 meter mot nordvest for planområde.

4.4 Barns interesser:
Det er etablert kommunal lekeplass langs Kjerjanesveien, som ligger i en gangavstand på 95 
meter fra planområdet. Lekeplassen holder god standard med tilfredsstillende utrustning og 
ansees som områdelekeplass for området. Forøvrig er det mange barn som bor i 
Hafsøyområdet, særlig i de nyere feltene på Høgevollen.

4.5 Sosial infrastruktur:
Skolekapasitet
Nærmeste skole er lokalisert på Lagård som ligger 1300 meter unna.
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Barnehagedekning
Nærmeste barnehage er lokalisert på Lagård som ligger 1200 ,meter unna

Annet
Nærmeste butikker og kjøpesentra er lokalisert på Eie og Egersund sentrum liggende 700 
meter unna.

4.6 Kulturminner og kulturmiljø, ev. verneverdi 
Ikke langt fra planområdet ligger det spor i form av bygninger som i sin tid utgjorde et 
klyngetun på Hafsøy. Dette området er i dag regulert til spesialområde bevaring. Før 
utbyggingen av Høgevollen tok til ble det foretatt utgraving i 1995 hvor det ble funnet spor 
etter to langhus fra 400-500 etter Kristus.

4.7 Universell tilgjengelighet
Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) har under kapittel 8 § 8-6. satt 
opp generelle krav til gangadkomst til byggverk. 

(1) Gangatkomst til bygning med boenhet skal være trinnfri og ikke ha større stigning enn 
1:20. For kortere strekning inntil 3,0 m kan stigning være maksimum 1:12. For hver 0,6 m 
høydeforskjell skal det være hvileplan på minimum 1,6 m x 1,6 m. Dersom terrenget er for 
bratt til at kravet om stigningsforhold kan oppnås, gjelder ikke kravet om trinnfrihet og 
stigning til bygning med boenhet uten krav om heis.

(2) Gangatkomst til byggverk med krav om universell utforming skal være trinnfri og ikke ha 
større stigning enn 1:20. For kortere strekning inntil 3,0 m kan stigning være maksimum 1:12. 
For hver 0,6 m høydeforskjell skal det være hvileplan på minimum 1,6 m x 1,6 m. Dersom 
terrenget er for bratt til at kravet om stigningsforhold kan oppnås, skal stigningen være 
maksimum 1:10.

(3) Gangatkomst til bygning med boenhet med krav om heis og byggverk med krav om 
universell utforming skal i tillegg ha fri bredde minimum 1,8 m. For kortere strekning kan fri 
bredde være minimum 1,4 m.
a) Tverrfall skal være maksimum 2 %
b) fast og sklisikkert dekke
c) visuell og taktil avgrensing
d) nødvendig belysning

(4) Gangatkomst til bygning med krav til tilgjengelig boenhet skal ha fri bredde på minimum 
1,6 m. For kortere strekning kan fri bredde være minimum 1,4 m.

Adkomsten til planområdet via eksisterende veisystem tilfredstiller ikke kravet om 
stigningsforghold for rullestolbrukere på 1:20. Dette betyr at rullestolbrukere må belage seg 
på å komme til planområdet med motorisert kjøretøy. Terrengforholdet på eiendommen er 
forholdsvis bratt og skal det utbygges med terrassebolig på 4 etasjer kreves det heis for 
tilgjengelighet for hver boenhet.

4.8 Teknisk infrastruktur:
Vann og avløp
VA-anlegg og kabelanlegg ligger nedgravd i de kommunale veiene. Eiendommen gnr 46 bnr 
194 er tilknyttet offentlig VA/TA-anlegg via stikkledninger ut i Hafsøyveien. Det er ikke 
opplyst å være kapasitetsproblemer.
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4.9 Grunnforhold:
Stabilitetsforhold
Det oppgis av forslagsstiller at grunnforholdene består av tynt marklag med jord og 
blandingsmasser på underliggende hard morene på grunnfjell. Det er ikke registrert utrasing 
eller utglidning av masser på eiendommen eller området rundt. Det er heller ikke på NGU sitt 
kart registrert at området er rasfarlig eller ustabilt.

Ledninger
Det oppgis av forslagsstiller at det er gravd ned kabler i de tilstøtende kommunale 
veisystemene.

4.10 Støyforhold
Sinus AS har foretatt en støyfaglig vurdering for planområdet. Generelt med utgangspunkt i 
den aktuelle veistrekningen til aksisterende boliger i området forventes samlet støybidrag fra 
veien å være lav. Det er i beregningen og vurderingen av trafikktall satt en trafikkmengde 
ÅDT på Hafsøyveien til 800 hvor 5 % av andelen vil være tungtrafikk. Hastigheten på 
Hafsøyveien er 30 km/t.
Beregningen som er foretatt sier at det ved utendørs støy ikke er nødvendig med spesielle 
skjermingstiltak på aktuelle uteplasser for boligene.
Det bør likevel vurderes lydvinduer på enkelte av de mest utsatte fasadene på bakgrunn av 
avstand til felles gangsoner og andre forhold.

4.11 Luftforurensing:
Det foreligger ingen kjente tilfeller av luftforurensing i området.

5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

5.1 Planlagt arealbruk og reguleringsformål
Planforslaget legger opp til videreføring av formål bolig men med fortetning fra en boenhet til 
3 boenheter.

Følgende reguleringsformål er lagt inn:
Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse-blokkbebyggelse
Lekeplass
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjørevei og fortau
Hensynssone
Frisikt
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5.2 Plankart:

5.3 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
Boligbebyggelsen-blokkbebyggelsen er tenkt oppført som terassebolig i 4 etasjer, hvor 3 
øverste etasjene skal være leiligheter og underetasjen er parkeringskjeller med boder og 
heis til leilighetene. Felles lekeplass er plassert på sørøstsiden av eiendommen mot 
naboeiendommen og Løeåkerveien.

Offentlig kjørevei er tatt med i full bredde og den lengden kravet til frisiktlinjene er gitt.
Planforslaget har i tillegg vist mulighet for etablering av fortau langs Hafsøyveien. 

5.4 Bebyggelsens plassering 
Bebyggelsen plasseres i en nordvest vendt skråning med uteareal mot sørvest. Minimums 
avstand til eiendomsgrensene er satt til 4 meter og til kommunale veier henholdsvis 5 og 8 
meter. 

Tomtens terrengform tilsier at det må foretas noe masseuttak for å kunne oppføre 
terasseboligen på 4 etasjer inkludert parkering i underetasjen. Vedlagt snitttegning viser 
eksisterende terreng og fremtidig terreng. For å minimalisere terrenginngrepet er det valgt en 
løsning der deler av 4. etasje med øverste leielighet skal fundamenteres med isolert ringmur 
og plate på mark. 
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5.5 Bebyggelsens høyde 
Øvre dekke på underetasjen (parkeringskjeller) er på snitt vist plassert på kote 35,50, og 
maks mønehøydet på bygget settes til kote 50,00

5.6 Bebyggelsens utforming
Bredden på bygget er ved bakken 12 meter, og øverste etasje er 11 meter. I tillegg kommer 
utvendige trapper med repoer til hver leilighet. Ut fra vedlagt fasadeoppriss med 
nabobebyggelsen, virker ikke det nye bygget tilsynelatende mye større volummessig enn 
bebyggelsen rundt rundt. 

Bebyggelsen skiller seg formmessig ut fra den andre bebyggelsen i området, men en viser til 
at dette ikke er et homogent bolgiområde. Det er heller ikke verneverdier i tilknytning til dette 
området som tilsier spesielle vurderringer knyttet til dette.

Samtidig med avtrappingen av etasjene oppover i høyden er deler av etasjene trekt inn i 
forhold til front, som igjen er med på å løse opp volumet

Terasseboligen er et nytt bygningselement i det etablerte bygningsmiljøet bestående 
hovedsakelig av eneboliger, og vil bli synlig som et fremmedelement. Det hadde muligens 
vært lettere å vurdere om planlagt terassebolig er godt nok tilpassett eksisterende 
bygningsmiljø hvis det ble utarbeidet en 3D modell som viste større utsnitt av 
omkringliggende bygninger og planlagt bygningen fra flere hold (fugleperspektiv og fra 
bakken) med hensyn til volum, høyde og form. 

Men slik fasadeopprisset illustrerer er fronten av terasseboligen akseptabel i volum, og der er 
god luft mellom den og omkringliggende bebyggelse.

5.7 Grad av utnytting
Tomtens størrelse har et areal på 713,5 m².

Av bebygd areal inngår leilighetsbygget, utvendige trapper og plattinger, utvending 
parkeringsplass med gårdsrom som totalt er på 356 m².

Maksimal grad av utnytting oppgis å være 49,9% BYA av tomtens areal. Utnyttelsesgraden 
med beregninger er satt i forslaget til reguleringsbestemmelsene.

5.8 Antall boliger, leilighetsfordeling
Planforslaget legger opp til at området kan bebygges med tre boenheter fordelt på tre 
etasjer.
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5.9 Boligmiljø/bokvalitiet
Forslagsstiller oppgir at en ønsker å bebygge eiendommen med leilighetskompleks gode 
bokvaliteter

5.10 Parkering
Det er foreslått å etablere felles 
parkeringsplass med 3 
biloppstillingsplasser utenfor 
terrasseboligen samt felles 
parkeringsanlegg i underetasjen med 
3 biloppstillingsplasser. Dette gir en 
parkeringsdekning med 2 
parkeringsplasser per boenhet.
Utvendig parkeringsplass er lokalisert 
ved avkjørselen mot Hafsøyveien, 
hvor to biloppstillingsplasser ligger på 
nordvest delen av eiendommen og en 

biloppstillingsplass mot nordøst delen ved utvendig trapp. To av biloppstillingsplassene har 
en størrelse på 3 x 5 og den tredje er 3,75 x 5 meter og tenkt brukt som parkering for 
forflytningshemmede.

5.11 Kjøreatkomst
Atkomst til aktuelle tomten skjer fra kommunal vei (Hafsøyveien) hvor det legges inn en 
avkjørsel. Utforming av avkjørselen legges på en flate med en veibredde på 5 meter.

I planforslaget er det lagt inn avkjørsel fra Hafsøyveien til eiendommen med en frisiktlinje 2 
meter fra veikant og frisiktlinje 25 meter til hver side. Dette er en avvik fra veinormalen 017 
av 2008 hvor kravet til frisikt skal være 4 meter fra veikant og med fart på 30 km/t må 
siktlinjen være 1,2x farten til hver side.

5.12 Tilgjengelighet for gående og syklende:
Offentlig fortau med bredde inntil 2,9 m kan anlegges langs Hafsøyveien med plassering slik 
reguleringsplanen viser.

5.13 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Planforslaget legger opp til en avkjørsel fra Hafsøyveien som skal være felles for leilighetene 
innefor planområdet.

5.14 Universell utforming
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Reguleringsbestemmelsene fastlegger at prinsippene for universell utforming skal ivaretas i 
detaljplanlegging og utbygging av planområdet. 

Videre opplyser forslagsstiller at det skal etableres heis fra felles garasje i underetasjen til 
det øverste boligplan. Atkomst til de private hagearealene tilknyttet leilighetene samt selve 
hagearealet skal ha universell utforming.

Det legges inn en parkeringsplass for forflytningshemmede i felles parkeringsplass utenfor 
boligen.

Side 107 av 998



11

5.15 Uteoppholdsareal – barn og unge
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X x 1 1 Grønn

Område for idrett/lek x 1 1 Grønn

Felles utearealer skal tilrettelegges og utstyres med tanke på at de skal kunne brukes av 
ulike aldersgrupper til ulike årstider, og gi mulighet for lek og samhandling mellom barn, unge 
og voksne.

Det legges opp til at private uteoppholdsplasser lokaliseres på sørvestsiden av 
terrasseboligen med utvendige terrasser til hver boenhet, samt hageareal på bakken slik 
tomteplanen viser. 

I tillegg kommer det felles lekeplass på på sørøstlige delen av eiendommen mot 
naboeiendommen. Uteoppholdsareal med lekeplass, terasser og hager har dermed en sum 
på 285 m². Kommuneplanen stiller krav om inntil 450 m², men en har i dette tilfellet funnet å 
avvike dette av hensyn til terrenget som er bratt og konfliktnivået med naboer oppleves som 
lavt. Kommuneplanen åpner opp for at når det etter en totalvurdering er hensiktsmessig, kan 
det faste utvalg for plansaker lempe eller skjerpe kravene til uteareal. En får i denne 
reguleringsplanen om lag 95 m² pr. boenhet. Det er ballbane og større lekeplass om lag 40 
meter fra boligene og dette tilsier også at en kan fravike kravet til ute og oppholdsareal. 
Rådmannen viser til at dersom så ikke hadde vært tilfelle, ville det ikke vært gode argument 
for å anbefale å fravike kravene i kommuneplanen.

Plasseringen av uteoppholdsarealene gir gode sol og skyggeforhold og kan benyttes utover 
sommerkvelder. Det skal etableres felles lekeplass for leilighetene plassert på sørøstlige 
delen av eiendommen mot naboeiendommen.

Bestemmelsene fastlegger her at de ubebygde tomtearealene skal opparbeides og utformes 
på en terrengmessig god og tiltalende måte. Felles gårdsrom og parkeringsplasser skal ha 
asfaltert toppdekke. Grøntanlegg skal isås og beplantes.

Atkomst og tilgjengelighet 
Planforslaget viser utvendige trapper som skal fungere som adkomst til hver boenhet i tillegg 
til heis fra kjellerplan til 4 etasje plassert innvendig i terrassebygget 

5.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett herunder strøm
Bebyggelsen i planområdet skal tilknyttes kommuns VA-anlegg og Dalane Energi IKS sitt 
strømforsyningsannlegg. Tilknytning til telefoni og fiberanlegg skal avklares med kabeleierne.

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Fremføring av strøm m.m x 1 1 Grønn

5.17 Plan for avfallhåndtering
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Avfallsbehandling x 1 1 Rød

Det er i planforslaget lagt inn plass for avfallssortering i det arealet på tomteplan angitt som 
gårdsplass.

5.18 Rekkefølgebestemmelser
Reguleringsbestemmelsene fastsetter følgende:

! Planer for tilknytning til kommunalt ledningsnett vann- og avløp, strømforsyningsnett, 
telefoni og fiberanlegg skal innsendes samtidig med søknad om 
igangsettingstillatelse. Tilknytningen skal innmåles.

! Måledata og kart skal innleveres til kommunen, eier av strøm- forsyningsnett, telefoni 
og fiberanlegg.

! Det skal legges radonduk under leilighetsbygget som hindrer inntrenging av 
eventuelle forekomster av radongass.

! Byggegodkjente tiltak innenfor planområdet, med unntak av grøntanlegg, skal 
ferdigstilles før ferdigattest gis. Grøntanlegg skal være isådd og beplantet senest 6 
måneder etter at leilighet er innflyttet / tatt i bruk.

! Vedtar kommunen at offentlig fortau skal plasseres på nordvestre side av 
Hafsøyveien forbi planområdet, kan arealene til fortau som er vist i reguleringsplanen 
langs Hafsøyveien omreguleres til grønnstruktur, grøntrabatter. Omkostningene ved 
omregulering dekkes av søker.

! Fram til endelig vedtak om plassering av fortau langs Hafsøyveien foreligger, kan det 
tillates at fortausarealene som er vist i regulerings- planen langs Hafsøyveien 
beplantes som grøntrabatter langs offentlig vei.

6 VIRKNING AV PLANFORSLAGET

6.1 Overordnede planer 
Planforslagets formål er i all hovedsak i samsvar med kommuneplanens arealdel angitt med 
arealformål bebyggelse og anlegg for boligbebyggelse.

6.2 Landskap 
Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn
Fortetningen med tre boenheter vil ikke ha noen virkning på omkringliggende landskapet 
utenom det terrenginngrepet som vil skje på selve eiendommen. 

6.3 Stedets karakter:
Stedets karakter har til nå bæret preg av utbygging gjennom lengre perioder, men det er klart 
at et ny bygningstype blir innført i rekken av eneboliger langs Hafsøyveien, og det vil merkes. 
Frem til i dag har øvre del av husrekken langs Hafsøyveien bestått i av eneboliger, og nå 
ønsker utbygger å etablere terrassebolig mellom bebyggelsen.

6.4 Byform og estetikk:
Fortetningspotensiale
Forslagsstiller lister opp 7 grunner til å satse på fortetting:
1 Gir relativt mindre transport
2 Forholdsvis mindre energi til oppvarming i bygningen
3 Skåner landbruksområder, bevarer biologisk mangfold og friluftsområder
4 Mindre ressurser til drift av tettsteder
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5 Gir urbane kvaliteter
6 Gir et alternativ botilbud
7 Gir bedre servicetilbud

En er av den oppfatning at fortetning kan ha positive eller negative konsekvenser for et 
område. Ved fortetning i et etablert boligområde bør en se området i en større sammenheng 
og hvilken konsekvenser dette vil medføre. Der er ulike verdier som det må tas hensyn til 
både for de som allerede bor i området og de fysiske kvalitetene området gir for samfunnet 
og den enkelte.
Gjennom registreringer, analyser og vurderinger av et større område og dens kvaliteter vil en 
ha bedre forutsetning til å gjennomføre fortetning uten at det vil få negative konsekvenser for 
det etablerte og det planlagte.

6.5 Trafikksikkerhet
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler X 1 1 Grønn

Ulykke med gående/syklende x 2 3

Andre ulykkespunkter x 2 3

Gul

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn
Vegforhold
Ingen vesentlig virkning. En har lagt inn at frisikt må justeres i henhold til krav i veinormalen.
Trafikkøkning/reduksjon
Med to ekstra boenheter vil trafikkmengden økes med 10 ÅDT.
Kollektivtilbud
Ingen vesentlig virkning
Fortau
Det er vist mulighet for fortau langs boligene i planen.

ANDRE VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER
7.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

x 1 1 Grønn

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

7.2 Naturverdier og rødlistart
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn Eikeskog.

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

7.3 Viltområde
Hendelse/Situasjon I konflikt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
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med? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

7.4 Friluftsliv
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

7.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

7.7 Terreng
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Ivaretatt i planforslaget.

7.8 Vegetasjon og markslag
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn .

Ikke kjent med spesielle forhold.

7.9 Lokalklima
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

7.10 Miljøkonsekvenser
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser x 1 1 Grønn .

Ikke kjent med spesielle forhold.
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7.11 Sol og skygge
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge x 1 1 Gul .

Se vurdering fra tiltakshaver.

7.12 Universell tilgjengelighet 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak
Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Plan- og bygningsloven 2008 og TEK10 gir bestemmelser som angår universell utforming. 

7.13 Interessemotsetninger 
Ingen kjente

7.14 Kulturminner og kulturmiljø, ev. verneverdi 

Ikke kjent med spesielle forhold.

7.15 Forhold til naboer
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Hensyn til naboer x 1 1 Gul .

Så langt en kan vurdere, kan en ikke se at planforslaget vil ha vesentlige negative
konsekvenser for naboene. Det er heller ikke fremkommet forhold i forbindelse med varsel 
om oppstart.

8. SIKKERHET OG BEREDSKAP
8.1 Flom

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

8.2 Støy
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy X 1 1 Grønn Ikke kjent.

Ikke kjent med spesielle forhold.

8.3 Ras/grunnforhold
Fare Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn
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Hendelse/Situasjon
tilstede? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Viser til ROS og uttale fra tiltakshaver i forhold til dette.

8.4 Vær og vind
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

8.5 Radon
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 

Ikke kjent med spesielle forhold. Ivaretatt i TEK 10.

8.6 Høyspent og magnetfelt
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

8.7 Brann og eksplosjonsfare
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

8.8 Strategiske områder
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt x 1 1

Havn, kaianlegg x 1 1

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

Forsyning kraft, vann X 1 1

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1
Ikke kjent med spesielle forhold.
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8.9. Forurensning
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurensning i sjø X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Høyspentlinje/EMS/Stråling X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

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

Hendelse/Situasjon Konsekv
ens?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn

X 1 1 Grønn

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder i 
hovedsak innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder. En har foreslått vanlige 
fritidsboliger istedenfor reiseliv i den nedre delen uten at dette er kommentert spesielt fra  
tiltahaver. Dette er i tråd med ønsket fra de som allerede har fritidsboliger i området.

Rådmannen vurderer ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 
heller ikke at ev. avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”.

Det er ønskelig at det inngås utbyggingsavtale.

10. NATURMANGFOLD
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Naturmangfold X 1 1 Grønn
Viser til saksutredningen ovenfor og en vurderer ikke at planen vil komme i konflikt med 
kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette.

11. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Saken har vært ute til høring og offentlig ettersyn og det er ikke innkommet merknader som 
er av en slik betydning at planforslaget må endres. 
Rådmannen mener derfor at forslag til reguleringsendring for eiendom gnr 46 bnr 194 -
Rullebakken - Havsøy med kart og bestemmelser sist revidert 20.09.12 vedtas som fremlagt 
med følgende endring på plankart og justering av bestemmelsene i trå med endringen:
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Areal samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for offentlig fortau merket o_FO endres til 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for felles annen veggrunn-grøntanlegg merket 
f_AV.

12. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Forslag til reguleringsendring for eiendom gnr 46 bnr 194 - Rullebakken - Havsøy med kart 
og bestemmelser sendes tilbake til forslagsstiller som skal gjøre følgende justeringer:

1

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
246434 Regplan-Hafsøyveien-20.09.12.pdf

246435 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR 
RULLEBAKKEN.doc

246433 Detaljreguleringsplan for Rullebakken - Hafsøyveien 51gnr. 46 bnr. 194 
EIGERSUND KOMMUNE.

250044 Uttalelse -  reguleringsendring for ny bolig gnr. 46 bnr. 194 - Havsø

250003 Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring for ny bolig gnr. 46 
bnr. 194 - Hafsøyveien 51 - Havsø

248582 Uttalelse - reguleringsendring for ny bolig gnr. 46 bnr. 194, Hafsøyveien 51
248581 Oversendelsesbrev

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel
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1 I 20.01.2010 Byggservice Egersund 
AS

Søknad om reguleringsendring Havsø gnr. 46 
bnr. 194, Hafsøyveien 51

2 U 10.02.2010

AARSLAND MORTEN; 
WALDERHAUG IVAR; 
WALDELAND NINA 
LILLIAN; 
WALDELAND BJØRG 
TORILL; 
SÆLEVIK ANNE 
MARGRETE; 
STORMO GUNN 
HELENE; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
RAKE TOR INGE; 
NODLAND KENNETH; 
LØVBREKKE BIRGER; 
KIELLAND KRISTIN E; 
HEGDAL OVE 
ANDREAS; 
HAVSØ OLAV; 
HAVSØ JONAS; 
HAVSØ JOHN GEORG; 
HAVSØ HEIDI 
KARLSEN; 
HAVSØ HARALD 
ODDSEN; 
HAVSØ BJØRN; 
EVJE ROY; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
EDVARDSEN GEIR; 
DALANE ENERGI IKS; 
BLAKSTAD EIVIND; 
Byggservice Egersund 
AS; 
Felels brukerråd; 
BR-representanten; 
vann og avløp 
Eigersund kommune; 
vegseksjonen Eigersund 
kommune; 
bygg og 
eiendomsseksjonen 
Eigersund kommune

Forespørsel om reguleringsendring Havsø gnr. 
46 bnr. 194 - bolig  og adkomst

3 X 10.02.2010 Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for 
Høgevollen

4 X 10.02.2010 Utsnitt av reguleringsplan for Havsø gnr. 46 bnr. 
194

6 I 23.02.2010 Statens vegvesen Forespørsel om reguleringsendring for gnr. 46 
bnr. 194, Havsø

7 I 23.02.2010

John Georg og Kjersti 
Havsø; 
Alf Vidar Valdemarsen; 
Geir Edvardsen; 

Nabomerknader - forespørsel om 
reguleringsendring Havsø gnr. 46 bnr. 194, bolig 
og adkomst
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Torill Waldeland; 
Nina Lillian Waldeland; 
Kenneth og Marie 
Therese Nodland

9 X 19.05.2010 Dag Kjetil Tonheim Uttalelse ang. fortetting ved Løeåkeren/Hafsøy.

10 U 07.06.2010

AARSLAND MORTEN; 
WALDERHAUG IVAR; 
WALDELAND NINA 
LILLIAN; 
WALDELAND BJØRG 
TORILL; 
SÆLEVIK ANNE 
MARGRETE; 
STORMO GUNN 
HELENE; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
RAKE TOR INGE; 
NODLAND KENNETH; 
LØVBREKKE BIRGER; 
KIELLAND KRISTIN E; 
HEGDAL OVE 
ANDREAS; 
HAVSØ OLAV; 
HAVSØ JONAS; 
HAVSØ JOHN GEORG; 
HAVSØ HEIDI 
KARLSEN; 
HAVSØ HARALD 
ODDSEN; 
HAVSØ BJØRN; 
EVJE ROY; 
EDVARDSEN GEIR; 
DALANE ENERGI IKS; 
BLAKSTAD EIVIND; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Statens vegvesen

Varsel/Informasjon om befaring

12 U 05.07.2010 Byggservice Egersund 
AS

Reguleringsendring Havsø gnr. 46 bnr. 194 - ny 
bolig i Hafsøyveien 51

11 U 12.08.2010 32 mottakere... Melding om vedtak - reguleringsendring Havsø 
gnr. 46 bnr. 194 - ny bolig i Hafsøyveien 51

15 I 06.05.2011 Statens vegvesen 
Region vest

Uttale til varsel om oppstart -  reguleringsendring 
Havsø gnr. 46 bnr. 194 - ny bolig i Hafsøyveien 
51

13 I 10.05.2011 Ark.ing. Harald Aarstad
Melding om igangsetting av reguleringsarbeid 
gnr. 46 bnr. 194 - detaljregulering for nye boliger, 
Hafsøyveien 51

14 I 12.05.2011 Harald Aarstad Melding om igangsetting av reguleringsarbeid -
Hafsøyveien 51

16 X 27.05.2011 Ark.ing. Harald Aarstad
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring Havsø gnr. 46 bnr. 194 - ny 
bolig i Hafsøyveien 51

18 I 27.05.2011 Felles brukerutvalg Vedtak i brukerutvalgets møte 24.05.11, sak 
023/11 - utarbeidelse av gatebruksplan for 
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Hafsøyveien i forbindelse med reguleringsarbeid 
på gnr. 46 bnr. 194 for nye boliger i Hafsøyveien 
51

17 I 30.05.2011 Bjørn Havsø Vedr varsel om regulering gnr. 46 bnr. 194

19 I 06.09.2011 Rogaland 
fylkeskommune

Vedr. melding om igangsetting av 
reguleringsarbeid ny bolig gnr. 46 bnr. 194 -
Hafsøyveien 51

22 I 13.12.2011 Ark.ing. Harald Aarstad Reguleringsendring Havsø gnr. 46 bnr. 194 - ny 
bolig i Hafsøyveien 51

24 I 24.01.2012 Harald Aarstad
Reguleringsplan for Rullebakken, Hafsøyveien 
51 gnr. 46 bnr. 194 - vurdering av trafikkstøy 
m.m. - notat fra Sinus AS

26 U 31.01.2012 Harald Aarstad
Mangler ved innsendelse av planforslag for 
detaljregulering av Rullebakken, gnr 46 bnr 194, 
Havsøyveien 51, Havsøy

28 I 13.02.2012 Harald Aarstad
Svar på brev av 31.01.12 - reguleringsendring 
Havsø gnr. 46 bnr. 194 - ny bolig i Hafsøyveien 
51

27 I 15.02.2012 Harald Aarstad
Vedr. detaljregulering for Rullebakken  gnr. 46 
bnr. 194 - Hafsøyveien 51 - sol/skyggeforhold 
sett ovenfra

30 I 01.03.2012 Harald Aarstad
Detaljreguleringsplan for Rullebakken gnr. 46 
bnr. 194 - Hafsøyveien 51 - tilsvar vedr. sosial 
infrastruktur

29 I 11.04.2012 Arkitekt/ingeniør Harald 
Aarstad

Detaljreguleringsplan for Rullebakken, gnr. 46 
bnr. 194 - Havsøyveien 51

31 I 12.04.2012 Ark.ing. Harald Aarstad Detaljreguleringsplan for Rullebakken gnr. 46 
bnr. 194 - ny bolig i Hafsøyveien 51

32 I 13.04.2012 Ark.ing. Harald Aarstad
Detaljreguleringsplan for Rullebakken gnr. 46 
bnr. 194 - Havsøyveien 51 - grunnforhold i 
planområdet

33 I 21.05.2012 Harald Aarstad
Detaljreguleringsplan for Rullebakken, 
Hafsøyveien 51, gnr. 46 bnr. 194 - reviderte 
reguleringsbestemmelser

34 U 04.06.2012

AARSLAND MORTEN; 
WALDERHAUG IVAR; 
WALDELAND NINA 
LILLIAN; 
WALDELAND BJØRG 
TORILL; 
SÆLEVIK ANNE 
MARGRETE; 
STORMO GUNN 
HELENE; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
RAKE TOR INGE; 
NODLAND KENNETH; 
LØVBREKKE BIRGER; 
KIELLAND KRISTIN E; 
HEGDAL OVE 
ANDREAS; 
HAVSØ OLAV; 
HAVSØ JONAS; 
HAVSØ JOHN GEORG; 

Varsel/informasjon om befaring
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HAVSØ HEIDI 
KARLSEN; 
HAVSØ HARALD 
ODDSEN; 
HAVSØ BJØRN; 
EVJE ROY; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
EDVARDSEN GEIR; 
DALANE ENERGI IKS; 
BLAKSTAD EIVIND; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Statens vegvesen

35 U 25.06.2012 Harald Aarstad Havsøyveien 51

36 I 25.09.2012 Harald Aarstad Detaljreguleringsplan for Rullebakken -
Hafsøyveien 51gnr. 46 bnr. 194

37 I 25.09.2012 Harald Aarstad
Detaljreguleringsplan for Rullebakken -
Hafsøyveien 51gnr. 46 bnr. 194 EIGERSUND 
KOMMUNE.

38 X 26.09.2012
Høring og offentlig ettersyn - Reguleringsendring 
Havsø gnr. 46 bnr. 194 - ny bolig i Hafsøyveien 
51

41 U 27.09.2012

BR-representanten; 
DALANE ENERGI IKS; 
bygg og 
eiendomsseksjonen 
Eigersund kommune; 
vann og avløp 
Eigersund kommune; 
vegseksjonen Eigersund 
kommune; 
Felels brukerråd; 
Felles brukerråd; 
Statens vegvesen 
Region vest; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
for ny bolig - gnr. 46 bnr. 194 - i Hafsøyveien 51 -
Havsø

39 U 27.09.2012

AARSLAND MORTEN; 
WALDERHAUG IVAR; 
WALDELAND NINA 
LILLIAN; 
WALDELAND BJØRG 
TORILL; 
SÆLEVIK ANNE 
MARGRETE; 
STORMO GUNN 
HELENE; 
RAKE TOR INGE; 
ORLIN KNUT JØRGEN; 
ORLIN INGEBORG; 
NODLAND KENNETH; 
LØVBREKKE BIRGER; 

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
for ny bolig - gnr. 46 bnr. 194 - i Hafsøyveien 51 -
Havsø
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KIELLAND KRISTIN E; 
HEGDAL OVE 
ANDREAS; 
HAVSØ OLAV; 
HAVSØ JONAS; 
HAVSØ JOHN GEORG; 
HAVSØ HEIDI 
KARLSEN; 
HAVSØ HARALD 
ODDSEN; 
HAVSØ BJØRN; 
EVJE ROY; 
EDVARDSEN GEIR; 
BLAKSTAD EIVIND

42 I 03.10.2012 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - reguleringsendring for ny bolig gnr. 46 
bnr. 194, Hafsøyveien 51

44 I 16.10.2012 Statens vegvesen 
Region vest

Uttalelse -  reguleringsendring for ny bolig gnr. 46 
bnr. 194 - Havsø

Parter i saken:
            
N BLAKSTAD EIVIND THORLEIF 

ROBERTSONS VE 35
4370 EGERSUND

N DALANE ENERGI IKS Postboks 400 4379 EGERSUND
N EDVARDSEN GEIR THORLEIF 

ROBERTSONS VE 41
4370 EGERSUND

N EIGERSUND 
KOMMUNE

Postboks 580 4379 EGERSUND

N EVJE ROY LØNNEVEIEN 3 4370 EGERSUND
N HAVSØ BJØRN HAFSØYVEIEN 49 4370 EGERSUND
N HAVSØ HARALD 

ODDSEN
OGNAVEIEN 2 4370 EGERSUND

N HAVSØ HEIDI 
KARLSEN

HAFSØYVEIEN 49 4370 EGERSUND

N HAVSØ JOHN GEORG LØEÅKEREN 5 4370 EGERSUND
N HAVSØ JONAS NYVOLLSVEIEN 1 4370 EGERSUND
N HAVSØ OLAV HAFSØYVEIEN 48 4370 EGERSUND
N HEGDAL OVE 

ANDREAS
HAFSØYVEIEN 53 4370 EGERSUND

N KIELLAND KRISTIN E THORLEIF 
ROBERTSONS VE 37

4370 EGERSUND

N LØVBREKKE BIRGER HAFSØYVEIEN 52 4370 EGERSUND
N NODLAND KENNETH LØEÅKEREN 3 4370 EGERSUND
N ORLIN INGEBORG LØEÅKEREN 2 4370 EGERSUND
N ORLIN KNUT JØRGEN LØEÅKEREN 2 4370 EGERSUND
N RAKE TOR INGE KJERJANESVEIEN 1 4370 EGERSUND

Rogaland 
fylkeskommune

Postboks 130 4001 STAVANGER

Statens vegvesen Askedalen 4 6863 LEIKANGER
N STATENS VEGVESEN 

REGION VEST
Askedalen 4 6863 LEIKANGER

N STORMO GUNN OGNAVEIEN 4 4370 EGERSUND
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HELENE
N SÆLEVIK ANNE 

MARGRETE
HAFSØYVEIEN 53 4370 EGERSUND

N WALDELAND BJØRG 
TORILL

LØEÅKEREN 1 B 4370 EGERSUND

N WALDELAND NINA
LILLIAN

LØEÅKEREN 1 A 4370 EGERSUND

N WALDERHAUG IVAR OGNAVEIEN 4 4370 EGERSUND
N AARSLAND MORTEN OGNAVEIEN 2 4370 EGERSUND
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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR 
RULLEBAKKEN, HAFSØYVEIEN 51, GNR. 46 BNR. 194 MED DEL AV 
OFFENTLIGE, KOMMUNALE VEIER – EIGERSUND KOMMUNE.

Plan ID- nummer : ……………… ( tildeles av kommunen )

Detaljreguleringsplan datert : 05.12.2011
Revisjoner datert : 29.03.2012
Reguleringsbestemmelser datert : 05.12.2011
Revisjoner datert : 29.03.2012 – 20.09.2012
Kommunestyrets vedtak datert : ……………….

Reguleringsbestemmelsene er gitt i medhold av plan- og bygningslovens 
§ 12-7. pkt 1 –14. Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor det området som
på reguleringsplanen er avgrenset med plangrense. Arealene innenfor plangrensen 
skal brukes til de formål som er vist i reguleringsplanen og i samsvar med disse 
bestemmelser.

Arealformålene i reguleringsplanen er :

I. Bebyggelse og anlegg. PBL § 12- 5. pkt. 1
II. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur PBL § 12- 5. pkt. 2
III. Hensynssoner. PBL § 12- 6.

Reguleringsbestemmelsene til reguleringsplanen er slik :

I. Bebyggelse og anlegg.

Boligbebyggelse – blokkbebyggelse, leilighetsbygg, garasjeanlegg. 

    § 1.      Leilighetsbygg med tre leiligheter/boenheter, terrasser, felles heis, felles 
     garasje for tre personbiler, sykkelparkering og boder kan oppføres og 

                plasseres som vist i reguleringsplanen. Leilighetsbygget kan oppføres i 
                inntil fire hele etasjeplan målt iht. norsk standard NS 3940.

    § 2.       Maksimal tillatt grad av utnytting i % BYA er : 49,9 % BYA.

                 Følgende grunnflatearealer og tomteareal inngår i beregningen :

                 Bebyggelsen herunder hele leilighetsbygget. 245 kvm. BYA
                 Utvendig areal til trapper og plattinger.   68 kvm. BYA
                 Utvendig areal til tre parkeringsplasser inkl. HC-plass       43 kvm. BYA

       Sum grunnflateareal i beregningen                                  356 kvm. BYA 

                 Tomteareal iht. arealoppgave i matrikkelbrev 
                  for gnr. 46 bnr. 194 i Eigersund kommune.                     713,5 kvm.
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     § 3.      Det skal være minimum tre biloppstillingsplasser i garasjeanlegget -
                 en til hver av leilighetene. 
                 
     § 4.      Leilighetsbyggets maksimale mønehøyde skal ikke overstige
                 kote + 50,0 m.o.h. Leilighetsbygget skal oppføres med pulttak.
                 Takvinkler skal ikke overstige 10 grader.

     § 5.      Innenfor område regulert til lekeplass kan det anlegges sandkasse-
                 lekeplass og benker. Området er et felles lek / uteområde for beboere
                 i leiligheter, gnr. 46 bnr. 194.

II. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 
        
                 Kjøreveg - offentlig.

     § 6.      Det tillates kun en av- og påkjørsel fra og til offentlig, kommunal kjørevei.
                 Den skal anlegges mot Hafsøyveien og plasseres slik reguleringsplanen
                 viser. Av- og påkjørselen er felles for beboere i leiligheter, gnr. 46 bnr. 194

      Fortau - offentlig.
  
     § 7.      Offentlig fortau med bredde inntil 2,9 m kan anlegges langs Hafsøyveien
                 med plassering slik reguleringsplanen viser.

     § 8.      Parkeringsplass – privat felles.

      Privat felles parkeringsplass med minimum tre parkeringsplasser skal 
                 anlegges med plassering som vist på planen. En av disse tre parkerings-
                 plassene skal utformes som HC- parkeringsplass.

      VA-anlegg, strømforsyningsnett, telefoni og fiberanlegg.

      § 9.      Bebyggelsen i planområdet skal tilknyttes kommuns VA-anlegg og
                  Dalane Energi IKS sitt strømforsyningsannlegg. Tilknytning til telefoni og
                  Fiberanlegg skal avklares med kabeleierne.

III. Hensynssoner.

Frisiktsone langs offentlig, kommunal kjørevei.

       § 10.   Innenfor regulert frisiktsone langs offentlig, kommunal kjørevei, 
       Hafsøyveien, skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over veibanen.

       Fellesbestemmelser.

       § 11.   Prinsippende for universell utforming skal ivaretas i detaljplanlegging og
                  utbygging av planområdet.
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       § 12.   De ubebygde tomtearealene skal opparbeides og utformes på en 
                  terrengmessig god og tiltalende måte. Felles gårdsrom og parkerings-
                  plasser skal ha asfaltert toppdekke. Grøntanlegg skal isås og beplantes.

        Rekkefølgekrav.

        § 13. Planer for tilknytning til kommunalt ledningsnett vann- og avløp,
strømforsyningsnett, telefoni og fiberanlegg skal innsendes samtidig 
med søknad om igangsettingstillatelse. Tilknytningen skal innmåles.

  Måledata og kart skal innleveres til kommunen, eier av strøm-
forsyningsnett, telefoni og fiberanlegg.

        § 14. Det skal legges radonduk under leilighetsbygget som hindrer 
inntrenging av eventuelle forekomster av radongass.

§ 15. Byggegodkjente tiltak innenfor planområdet, med unntak av 
grøntanlegg, skal ferdigstilles før ferdigattest gis. Grøntanlegg skal 
være isådd og beplantet senest 6 måneder etter at leilighet er innflyttet / 
tatt i bruk.

§ 16. Vedtar kommunen at offentlig fortau skal plasseres på nordvestre side 
av Hafsøyveien forbi planområdet, kan arealene til fortau som er vist i 
reguleringsplanen langs Hafsøyveien omreguleres til grønnstruktur, 
grøntrabatter. Omkostningene ved omregulering dekkes av søker.

Fram til endelig vedtak om plassering av fortau langs Hafsøyveien 
foreligger, kan det tillates at fortausarealene som er vist i regulerings-
planen langs Hafsøyveien beplantes som grøntrabatter langs offentlig     
vei.

Egersund den 05.12.2011

Revidert den 29.03.2012
Revidert den 20.09.2012

Ark.ing. Harald Aarstad
Lerviksgården 3. etg. 
4370 Egersund
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________________________________________________________________ 

Fra:  ARKITEKT / INGENIØR HARALD AARSTAD 
Sendt: 25.09.2012 
Til:  Grete Stuen 
Kopi: ole@byggservice-egersund.no 
Emne: Fw: DETALJREGULERINGSPLAN FOR RULLEBAKKEN - HAVSØYVEIEN 51, GNR. 46 BNR. 194 -
EIGERSUND KOMMUNE. 
________________________________________________________________ 

----- Original Message -----
From: ARKITEKT / INGENIØR HARALD AARSTAD <mailto:haraldaarstad@c2i.net> 
To: Grete Stuen <mailto:grete.stuen@eigersund.kommune.no>
Cc: ole@byggservice-egersund.no <mailto:ole@byggservice-egersund.no>
Sent: Tuesday, September 25, 2012 1:16 PM
Subject: DETALJREGULERINGSPLAN FOR RULLEBAKKEN - HAVSØYVEIEN 51, GNR. 46 BNR. 194 -
EIGERSUND KOMMUNE.

Att. Grete Stuen - Plankontoret Eigersund kommune.

Kopi til : Ole Jakob Nodland - Byggservice Egersund AS

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RULLEBAKKEN, HAVSØYVEIEN 51,
GNR. 46 BNR. 194, EIGERSUND KOMMUNE.
_______________________________________________________________

Det vises til vedtak i sak PTU-094/12 - første gangs planbehandling.

Oversender her revidert detaljreguleringsplan og bestemmelser for
Rullebakken, Havsøyveien 51, gnr. 46 bnr. 194, EIgersund.

Siste revisjonsdato for plan- og bestemmelser er satt til  20.09.2012.

Vedr. pkt. 2 i vedtaket - PTU-094/123.

Frisiktlinjene på henholdsvis 25 meter og 30 meter er oppretthold
i planen. Havsøyveien er trafikkregulert med 50 km sone. I nyere
vedtatte detaljreguleringsplaner langs denne veien har kommunen
godtatt og godkjent frisiktlinjer ned til 20 meter. Hafsøyveien er
nedklassifisert til kommunal vei. 

Dersom du har kommentarer eller merknader så ber jeg om å bli
kontaktet snarest.

Mvh.

Harald Aarstad
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Mob.tlf. 47298214

__________ Informasjon fra ESET Smart Security, versjon av virussignaturdatabase 
7513 (20120925) __________

Meldingen kontrolleres av ESET Smart Security.

<http://www.esetscandinavia.com>

__________ Informasjon fra ESET Smart Security, versjon av virussignaturdatabase 
7513 (20120925) __________

Meldingen kontrolleres av ESET Smart Security.

<http://www.esetscandinavia.com>
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Internt notat
  
  

Mottakere:
Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring for ny bolig 
gnr. 46 bnr. 194 - Hafsøyveien 51 - Havsø

Vår ref.: 12/27041 / 10/320 / PL-, FA-L12, GBR-46/194 Dato: 19.10.2012
Saksbehandler: Randi Haugstad Telefon: 51 46 80 24 Mobiltelefon:   
E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no

I sitt møte 17.10.12 har Felles brukerutvalg behandlet sak 027/12 – Referatsaker til Fellles 
brukerutvalgs møte 17.10.12:

RS 3 – reguleringsendring for ny bolig gnr.46 bnr.194 – Hafsøyveien 51 - Havsø.

Felles brukerutvalgs vedtak den 17.10.12:

Felles brukerutvalg anbefaler at det monteres et callinganlegg i inngangspartiet – (på 
utsiden), gateplan – slik at tilgjengeligheten for rullestolbrukere forbedres. Dette da 
det kun er innvendig heis til alle leilighetene

Brukerutvalget ber om at dette vedtaket oversendes tiltakshaver.

Vedtaket er enstemmig.

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

Med hilsen

Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær
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FYLKESRÅDMANNEN
 Regionalutviklingsavdelingen

POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON TELEFAKS BANKGIRO: 3201.05.50520
Postboks 130 Sentrum Arkitekt Eckhoffsgt. 1 51 51 66 00 51 51 68 90
4001 Stavanger Stavanger    

E-POST:  firmapost@rogfk.no INTERNETT:  

Eigersund kommune
Postboks  580

4379 EGERSUND 3.10.2012

Deres ref.: 10/320 Saksbehandler: Knut Thorkildsen Slettebak Saksnr. 11/9801-6
Direkte innvalg: 51 51 66 83 Løpenr. 55743/12

Arkivnr. FR-RB EIG Hafsøyv.
51

EIGERSUND KOMMUNE - GNR.46, BNR.194 - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 
AV REGULERINGSENDRING FOR NY BOLIG PÅ HAFSØYVEIEN 51 - HAVSØ

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

Fylkesrådmannen har vurdert saken som regional planmyndighet og som sektormyndighet 
for kulturminnevern. 

Vi vil opplyse om at i denne saken kommer det ikke egen uttalelse fra Fylkesmannen.

Bakgrunn
Henvendelsen er en høring på reguleringsendring for bolig på Havsø i Eigersund. Saken 
har tidligere vært behandlet her i forbindelse med oppstartsvarsel.

Fylkesrådmannens vurdering
Fylkesrådmannen vurderer at de krav vi har stilt i forbindelse med oppstartsvarsel er 
imøtekommet, og har ingen ytterligere kommentarer til saken.

Med hilsen

Knut Thorkildsen Slettebak Leiv Berge
rådgiver rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Kopi:
Fylkesmannen i Rogaland
Statens vegvesen
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet 
Sendt: 09.10.2012 
Til:  Til registrering (arkivet) 
Kopi: 
Emne: VS: EIGERSUND KOMMUNE - GNR.46, BNR.194 - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN -
________________________________________________________________ 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Fylkesrådmannen i Rogaland [mailto:firmapost@rogfk.no] 
Sendt: 9. oktober 2012 12:40
Til: Sentralbordet
Kopi: postmottak@fmro.no; firmapost@vegvesen.no
Emne: EIGERSUND KOMMUNE - GNR.46, BNR.194 - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN -

Vår ref.: Saksnr: 11/9801-6 Løpenr: 55743/12 Saksbeh.: Knut Torkildsen Slettebak
Oversender vedlagte dokument. 

Med  hilsen 
Knut Torkildsen Slettebak 
Regionalplanseksjonen 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  21.11.2012
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-49/131
Arkivsaksnr.:
11/2161
Journalpostløpenr.:
12/29851

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

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

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
193/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012
119/12 Kommunestyret 17.12.2012

Reguleringsendring gnr. 49 bnr. 131 - fortetting med 1 
fritidsbolig - Kjeøy
  

Sammendrag:
Eigersund kommune har utarbeidet forslag til endring av en mindre del av ”Reguleringsplan 
for Kjeøy, deler av Tengsåsen og Tengsastrand med sjøområder”. Grunnen til at det foreslås 
en endring i en så nylig vedtatt plan, er at det er påvist saksbehandlingsfeil når det gjelder 
gnr. 47, bnr. 131, da planen ble vedtatt i 2007. Planforslaget legger til rette for at det kan 
oppføres ytterligere en fritidsbolig i tillegg til innregulert fritidsbolig. Planforslaget har vært ute 
til høring og offentlig ettersyn i perioden 28.09.12-09.11.12 med frist for uttalelse den 
09.11.12. Det er innkommet en merknad.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør om reguleringsendringen skal legges for kommunestyret for 
endelig vedtak

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012:
Forslag til endring av reguleringsplan for gnr 49 bnr 131 - del av  Kjeøy, deler av Tengsåsen 
og Tengsastrand med sjøområder med plankart og bestemmelser datert 29.06.12 vedtas 
som fremlagt

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

Eventuell tidligere politisk behandling:
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28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-109/12 Vedtak:

Forslag til endring av del av ”Reguleringsplan for Kjeøy, deler av Tengsåsen og 
Tengsastrand med sjøområder” som gjelder gnr. 47, bnr. 131, legges ut til offentlig 
ettersyn som fremlagt.
Reguleringsbestemmelsene tilhørende ”Reguleringsplan for Kjeøy, deler av 
Tengsåsen og Tengsastrand” gjelder også i det området som omfattes av denne 
planendringen.

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

Vedtaket er enstemmig.

Reguleringsplanen som bl.a. omfatter Kjeøy ble vedtatt i kommunestyret 12.11.07, etter en 
omfattende planprosess.

17.06.08 behandlet Miljøutvalget i sak 095/08 en klage fra Kåre Tengs-Pedersen på 
reguleringsvedtaket. Klagen gjaldt at det ikke var tatt med en fritidsbolig nr 2 på 
eiendommen. Klager fikk ikke medhold, jf. følgende enstemmige vedtak:

1. Klagen fra Kåre Tengs-Pedersen, datert 13.03.08, tas ikke til følge da det ikke 
fremkommer noen nye vesentlige opplysninger eller synspunkter som ikke har vært 
kjent tidligere / vært vurdert. Det er også gjennomført megling uten at en har fått 
gjennomslag for en hytte til på denne eiendommen.

2. Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 27-3 og 15.

Det vises for øvrig til punkt 4 ”Historikk” i dette saksforelegget, der det er redegjort for også 
tidligere politisk behandling. 
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Andre opplysninger / fakta i saken:

1. Innledning og bakgrunn
Reguleringsendringen på gnr. 49 bnr. 131 ligger der pilen på kartet viser.

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

2.1 Kommuneplan / kommunedelplan.
På gjeldende kommuneplan er området vist som nåværende fritidsbebyggelse.
Det foreslåtte reguleringsformålet er derfor i samsvar med kommuneplanen. 
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2.2 Gjeldende reguleringsplan
Området omfattes i dag av ”Reguleringsplan for Kjeøy, deler av Tengsåsen og Tengsstranda 
med sjøområder”. På gjeldende reguleringsplan er eiendommen vist som byggeområde for 
fritidsboliger / naust, og det er vist 1 fritidsbolig på denne eiendommen. 

2.3 Varsling av planoppstart.
Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og oppstart er kunngjort i Dalane Tidende. 

I brevet med oppstartvarsel blir to alternative plasseringer av en fritidsbolig nr 2 på denne 
eiendommen skissert.

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

OFFENTLIGE MERKNADER
1. Fiskeridirektoratet Region Sør 

brev datert 12.10.12
� Ingen merknad O

2. Felles brukerutvalg, brev 
19.10.12

� Ingen merknad
O

3. Statens vegvesen, brev datert 
24.10.12

� Ingen merknad O

4. Fylkesmannen i Rogaland, brev 
datert 09.11.12

� Merknad O

5. Kystverket Vest, brev datert 
08.11.12

� Ingen merknad O

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

OFFENTLIGE UTTALER
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1. Fylkesmannen i 
Rogaland

Det er tidligere forselått to alternativer for 
plassering av fritidsboligen (kommunens 
brev datert
24.10.2011). I vår e-post av 03.01.2012 
vurderte Fylkesmannen det slik at begge 
plasseringene
ville komme i konflikt med 
strandsonevernet, og at fritidsboligen vil 
ligge som et uheldig
landskapselement og være dominerende 
fra sjøsiden. Vi opplyste at det ville 
vurderes innsigelse
til alternativ 2, da dette alternativet ville 
komme i direkte konflikt med 
strandsonevernet.
Eigersund kommune har valgt å anbefale 
alternativ 1, og denne plasseringen er 
lagt til grunn for
endringsforslaget.
Fylkesmannen er av den oppfatning at 
det vil være viktig for fremtiden å sikre de
ledige og
tilgjengelige arealene ned mot sjøen på 
Kjeøy, og unngå ytterligere privatisering. 
Vi vil som
utgangspunkt frarå at det legges inn flere 
hyttetomter på Kjeøy av hensyn til 
strandsonevernet og
for å sikre en utbygging som i rimelig 
grad er tilpasset landskapet. 
Fylkesmannen vil likevel
� kunne akseptere alternativ 1.

O - De aksepterer alternativ 
1 som her vil bli 
realitetsbehandlet.

4. HISTORIKK.

Gjeldende reguleringsplan har med kun eksisterende fritidsbolig på gnr. 49, bnr. 131. 

Denne saken har en meget omfattende historie som rådmannen finner det riktig å redegjøre 
for i saksforelegget. Denne gjennomgangen konsentrerer seg om det som har skjedd etter 
Kommunestyrets vedtak 12.11.07, men først nevnes det at i perioden 1999 til 2007 sendte 
Tengs-Pedersen flere brev til reguleringsarkitekten for denne reguleringsplanen: Bygg- og 
eiendomsreform AS, samt til kommunen, bl.a. i forbindelse med angjeldende eiendom. 
Brevene gjaldt ønsket om å regulere inn ytterligere fritidsboliger på eiendommene, deriblant 
1 fritidsbolig på bnr. 131. 

Planvedtaket ble kunngjort ved brev av 28.02.08, med 3 ukers klagefrist.  

13.03.08 klaget Kåre Tengs-Pedersen på at det ikke var tatt med en fritidsbolig nr 2 på 
hans eiendom. 
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I brev av 03.06.08 skriver Tengs-Pedersen bl.a. at det må bero på en saksbehandlingsfeil at 
det ikke er tegnet inn en fritidsbolig nr 2 på denne eiendommen. Han skriver videre at det må 
foreligge en åpenbart usaklig og vilkårlig forskjellsbehandling i forhold til de eiendommer som 
har fått regulert inn nye hytter. Tengs-Pedersen forventer at kommunen setter i gang en 
prosess med sikte på å rette opp denne feilen. 

Etter at Tengs-Pedersen hadde lest saksdokumentene til møtet i Miljøutvalget 17.06.08, 
skrev han brev til kommunen, datert 16.06.08. Han skriver bl.a. at saksbehandler i 
saksutredningen ikke har gått inn i eller redegjort for saksbehandlingen og hans anførsler 
omkring denne, og at saksbehandler heller ikke har vektlagt noen av alle de skriv Tengs-
Pedersen har sendt til kommunen, slik at Miljøutvalget ikke har tilstrekkelig eller relevant 
informasjon i saken til å ta standpunkt. Han ber om at saken utsettes dersom klagen ikke tas 
til følge. 

Miljøutvalget behandlet klagen fra Tengs-Pedersen 17.06.08. Vedtaket fremkommer under 
”Eventuell tidligere politisk behandling” i dette saksforelegget. I saksforelegget står det under 
rådmannens vurdering av klagen bl.a. at: ”Rådmannen viser til at søker hadde innspill til 
hytte på sin eiendom i forbindelse med oppstart av planarbeid. Denne ble kommentert i 
forbindelse med førstegangs-behandlingen av planen. Som en konsekvens av bl.a. mange 
innspill, ble planen sendt tilbake til tiltakshaver for videre bearbeiding. Planen som ble levert 
kommunen fra tiltakshaver og som ble lagt til grunn for ny politisk behandling inneholdt ikke 
nye hytter på bnr. 131. I forbindelse med høring sendte tiltakshaver høringsuttaler på dette 
og som ble lagt frem for politisk behandling 13.09.07. Det faste utvalg for plansaker ønsket i 
den forbindelse å legge inn en ny hytte på bnr. 131. Dette ble tatt med i meklingen med 
fylkesmannen uten at kommunen fikk aksept for å legge inn en ny hytte på bnr. 131. Dette 
ble lagt frem for kommunestyret som la meklingen til grunn og det ble derfor ikke lagt inn ny 
hytte på bnr. 131. Rådmannen har forståelse for klagers synspunkt, men utifra at kommunen 
ikke nådde frem gjennom meklingen kan en ikke legge inn nye hytter på eiendommen. En 
vurderer at dette ønsket har fått sin avklaring gjennom planprosessen.”

27.11.08 skrev Tengs-Pedersen til kommunen. Han etterlyser vedtak i Miljøutvalget og 
nevner bl.a. den forskjellsbehandlingen som har skjedd på Kjeøy, og ber rådmannen om å 
bidra til at saken finner en løsning. 

08.12.08 sendte kommunen de 4 klagesakene som ble behandlet i juni, over til Fylkes-
mannen.

13.01.09 bestemte departementet at Fylkesmannen i Vest-Agder skulle være sette-
fylkesmann i denne saken. 

23.01.09 skrev Tengs-Pedersen brev til kommunen. Han etterlyser igjen begrunnelse for 
hvorfor hans nye fritidsbolig ikke er med på reguleringsplanen. Han ber også om en del 
konkrete opplysninger om planprosessen. 

26.01.09 skrev saksbehandler brev til Tengs-Pedersen. I brevet står det bl.a. om 
saksgangen og hva som hadde skjedd så langt i prosessen.

04.03.09 skrev Tengs-Pedersen til kommunen.  I brevet står det bl.a. at kommunens brev av 
26.01.09 ikke gir svar på de spørsmål han hadde stilt til kommunen. Han etterlyser bl.a. et 
notat fra plansjef Tonheim til rådmannen. Samme dato skrev Tengs-Pedersen til 
Fylkesmannen i Vest-Agder. I brevet redegjør Tengs-Pedersen for det han mener er 

Side 137 av 998



7

hovedpunktene i saken. Tengs-Pedersen skriver at han hadde krav på å få sin sak 
realitetsbehandlet i kommunen. Dette forutsetter at saken er omtalt i dokumentene, i 
saksutredningen, og vedtaket med tilhørende begrunnelse for et eventuelt avslag. Klager 
mente at han var utsatt for usaklig forskjellsbehandling ettersom andre fritidsboliger var 
kommet med gjennom planprosessen. 

Fylkesmannen i Vest-Agder som var settefylkesmann i denne klagesaken, ga ikke Tengs-
Pedersen medhold ved vedtak av 02.06.09. Kommunestyrets vedtak av 12.11.07 ble 
opprettholdt. I saken kritiserer Fylkesmannen kommunen for at det gikk nesten 6 måneder 
fra klagesakene ble behandlet i Miljøutvalget til klagene ble oversendt til Fylkesmannen. 

02.06.10 sendte så Tengs-Pedersen klage til Sivilombudsmannen vedrørende saks-
behandlingen og avgjørelse av reguleringsplanen. I brevet redegjør han for sitt syn på saken. 

04.08.10 skrev Tengs-Pedersen et nytt brev til Sivilombudsmannen. I dette brevet skrives det 
bl.a. en oppsummering av hovedpunktene i saken og hans hovedkonklusjoner.

20.08.10 skrev Sivilombudsmannen brev til Fylkesmannen i Vest-Agder. I brevet står det 
bl.a. at man ber om at Fylkesmannen bekrefter om det var slik at Fylkesmannen i Rogaland 
satte et øvre tak på antall hytter som betingelse for ikke å fremme innsigelse mot planen. 
Sivilombudsmannen ber også settefylkesmannen forklare hva man mener i forbindelse med 
at avgjørelsen om ikke å ta med ønsket fritidsbolig på bnr. 131 synes ”å bygge på relevante 
og saklige hensyn.” Det stilles også spørsmål om en ny hytte på klageres eiendom er mer 
konfliktfylt i forhold til strandsoneinteresser enn andre eiendommer på Kjeøy. Dersom det er 
riktig at Fylkesmannen i Rogaland satte et øvre tak på antall hytter på Kjeøy totalt sett, bes 
Fylkesmannen om å kommentere om det i så tilfelle burde vært iverksatt en prosedyre for 
utvelgelse av hytter som skulle ut av planen.

I sitt tilsvar skrev Fylkesmannen i Rogaland 17.10.10 bl.a. at grunnlaget for innsigelsen var at 
reguleringsplanen la opp til en for omfattende utbygging i strandsonen, både når det gjelder 
hytter og naust / brygger. Innsigelsen ble trukket etter drøftelser med kommunen, etter at 
byggepresset i strandsonen samlet sett ble vesentlig redusert. Drøftingsresultatet med 
kommunen var et kompromiss mellom kommunen og Fylkesmannen, og viser i praksis hvor 
langt Fylkesmannen var villig til å gå når det gjelder å åpne for nye byggetiltak i strandsonen. 
Det står videre i svaret at i ettertid vurderte kommunen å legge inn 2 hytter til ut over det som 
låg i kompromisset. Dette var 2 hytter som Fylkesmannen ikke kunne akseptere i forhold til 
en samlet vurdering av presset på strandsonen, og disse ble heller ikke lagt inn i planen. 
Drøftingsresultatet var så tydelig og detaljert, at det hadde som konsekvens at det ikke 
kunne åpnes for nye hytter / naust ut over det kommunen og Fylkesmannen ble enige om. 
En oppfølging av drøftingsresultatet ble i praksis en betingelse for ikke å fremme innsigelse, 
skriver Fylkesmannen i Rogaland.  

Sivilombudsmannen skrev en uttalelse til klagen fra Tengs-Pedersen, i brev av 07.04.11. I 
denne uttalelsen står det bl.a.: ”Jeg vil bemerke at hensynene som blir vektlagt, må være 
saklige ut fra reguleringsmessige formål. Det kan ikke være tvil om at strandsonehensyn i så 
måte er både relevante og saklige. Det må imidlertid også stilles krav om at hensynene er 
konkret forankret i den enkelte sak, sammenlign for eksempel sak inntatt i ombudsmannens 
årsmelding for 2005 s. 268 (Somb-2005-73). I så måte er saksdokumentene i saken her lite 
opplysende. Jeg kan ikke se at det er redegjort for konkrete vurderinger som begrunner 
hvorfor det ikke ble innregulert noen hytte på klagers eiendom. Det er heller ikke gitt noen 
beskrivelse av hva som eventuelt adskiller klagerens eiendom fra eiendommene hvor hytter 
ble innregulert kort tid før i den samme planprosessen. Det synes noe uklart hvorfor Kåre 
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Tengs-Pedersens hytte ikke ble foreslått innregulert på et tidligere stadium. Når det i 
realiteten ble satt et øvre tak for hytter da Fylkesmannen i Rogaland trakk sin innsigelse 12. 
juli 2007, kan det fremstå som tilfeldig at Tengs-Pedersens hytte ikke ble innregulert. Som 
fremhevet blant annet i ombudsmannens uttalelse 26. mars 2009 (SOM-2008-985), vil 
kravene til begrunnelsens innhold variere med behovet i den enkelte saken. I saken her –
hvor klager ved flere anledninger og over et lengre tidsrom hadde henvendt seg til 
kommunen – var det ytterligere foranledning til å begrunne konkret hvorfor det aktuelle 
hyttepunktet ikke ble innregulert. Fravær av konkret begrunnelse i denne saken må anses 
som en mangel ved vedtaket. Mangelen er egnet til å så tvil om avgjørelsen er truffet på et 
saklig grunnlag. Jeg ber om at saken behandles på nytt.”

18.10.11 behandlet Fylkesmannen i Rogaland saken på nytt, etter oppfordring fra 
Sivilombudsmannen. Fylkesmannen legger Sivilombudsmannens uttalelse til grunn for sin 
nye vurdering av saken. Det står bl.a.: ”Kommunen og Fylkesmannen i Vest-Agder som 
klageinstans har ikke gitt en konkret begrunnelse for hvorfor Tengs-Pedersens ønske om en 
hytte på sin eiendom ikke ble etterkommet, og det foreligger dermed saksbehandlingsfeil.”
Fylkesmannen konkluderer med at saksbehandlingsfeilen kan ha virket bestemmende inn på 
innholdet i kommunens planvedtak og deres vedtak av 02.06.09, og at det dermed foreligger 
en ugyldighetsgrunn. Ugyldigheten rammer kun den delen av vedtaket som medfører forbud 
mot å oppføre en ny hytte på bnr. 131, samt settefylkesmannens stadfestelse av dette 
vedtaket. I brevet står det videre bl.a.: ”Kommunen bes når saken behandles på nytt sørge 
for å vurdere konkret om det bør reguleres inn en ny hytte på Tengs-Pedersens eiendom. 
Hvis kommunen ønsker en slik reguleringsendring må den vurdere om og eventuelt i hvilken 
grad det kreves høring og offentlig ettersyn. Kommunen bør uansett avklare med 
Fylkesmannen i Rogaland hvordan en eventuell ny hytte på Tengs-Pedersens eiendom stiller 
seg i forhold til innsigelse.”
Fylkesmannen fatter følgende vedtak:
”Under henvisning til begrunnelsen over opphever Fylkesmannen vårt vedtak av 02.06.2009 
og kommunestyrets reguleringsvedtak av 12.11.2007 delvis. Det vil si at den del av vedtak 
av 12.11.2007 som medfører forbud mot å oppføre en ny hytte på gnr. 49 bnr. 131, samt vår 
stadfestelse av denne del av vedtaket oppheves. Nevnte del av saken sendes tilbake til 
kommunen for ny behandling.”

Kåre Tengs-Pedersen påklaget Fylkesmannen i Vest-Agder sitt vedtak av 18.10.11. 
Begrunnelsen for klagen var at Fylkesmannen kun hadde opphevet en del av kommunens 
reguleringsvedtak. Dersom Fylkesmannen i Rogaland sitt øvre tak for antallet hytter ble 
opprettholdt, krevde klager at hele reguleringsplanen skulle oppheves.

Miljøverndepartementet behandlet klagesaken 02.03.12. I brev til klager skriver de at klagen 
ikke tas til følge. Fylkesmannen i Vest-Agder sitt vedtak av 18.10.11 stadfestes.

5. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planområdet for reguleringsendringen begrenser seg til gnr. 47, bnr. 131 på nordøstre del av 
Kjeøy. Hele planområdet dekker et areal på om lag 3,7 daa. På denne eiendommen er det i 
dag 1 fritidsbolig.

6. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Det er foreslått 1 ny fritidsbolig på dette bruket. Den nye fritidsboligen er vist med 
byggegrense og plassering tilsvarende det som gjelder tilsvarende nye fritidsboliger på 
Kjeøy. Det bemerkes at ny fritidsbolig på eiendommen sør for angjeldende plassering, bnr. 
168, er plassert minst 10 m fra grensen mellom de to eiendommene, slik at det ikke blir 
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noen konflikt når det gjelder avstanden mellom bygningene, slik plasseringen på gjeldende 
reguleringsplan kan gi inntrykk av.

Hele planområdet er foreslått regulert til byggeområde for fritidsboliger og uteoppholdsareal, 
tilsvarende det som finnes på gjeldende reguleringsplan.

6.1 Eksisterende bebyggelse i planen
Det er en fritidsbolig på denne eiendommen fra før. Denne ligger øst på eiendommen, nær 
sjøen.

6.2 Ny bebyggelse i planen
Det er foreslått en ny fritidsbolig i planområdet. Kravene til nye fritidsboliger fremkommer i 
reguleringsbestemmelsene for ”Reguleringsplan for Kjeøy, deler av Tengsåsen og 
Tengsastranda med sjøområder.”

Saksbehandlers vurderinger:

I forbindelse med plankontorets gjennomgang av planen har en gått gjennom kjente tema og 
foretatt ROS/KU vurdering knyttet til disse. Denne gjennomgangen er basert på ulike 
temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om 
oppstart m.m. 

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

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

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

En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn rekkefølge-
krav eller at arealet justeres slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for konfliktfylt og 
det blir ikke lagt inn i planen. 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.
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7. TEKNISK INFRASTRUKTUR

7.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Disse forholdene dekkes på samme måte som øvrige nye fritidsboliger på Kjeøy.

7.2 Trafikksikkerhet
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og bestem-
melser

Ulykke med gående/syklende x 1 1 Grønn

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg x 1 1 GRØNN

Ikke kjent med spesielle forhold.

7.3 Vann og avløp
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/

Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

7.4 Fremføring av strøm m.m.
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m X 1 1 Grønn
Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel jfr. Reguleringsbestemmelsene § 5.4:  
”Alle kabler og ledninger for strøm, telefon etc. skal framføres i jordkabel.”

7.5 Avfallshåndtering
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.
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8. UNIVERSELL UTFORMING:
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9. BARN OG UNGE
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Område for idrett/lek X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10. SIKKERHET OG BEREDSKAP

10.1 Flom
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom / stormflo / høy vannstand / 
bølgeslag

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.2 Støy
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy X 1 1 Grønn Ikke kjent.

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

10.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare til 
stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 
tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn

Det er ikke vist i skrednett og en er heller ikke kjent med slike forhold fra området.
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10.4 Vær og vind
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.5 Radon
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.6 Høyspent og magnetfelt
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

10.7 Brann og eksplosjonsfare
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.8 Strategiske områder
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt x 1 1 Grønn

Havn, kaianlegg x 1 1 Grønn

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

X 1 1 Grønn

Forsyning kraft, vann X 1 1 Grønn

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.
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11. FORURENSNING
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurensning i sjø X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Høyspentlinje/EMS/Stråling X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

12.1 Sjø og vassdrag
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn Tiltaket blir liggende ca 50 
m fra sjøen, men med 
bygninger mellom sjøen og 
tiltaket.

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder / 
restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Planlagt tiltak ligger i 100-metersbeltet, men det ligger flere bygninger mellom strandlinja og 
planlagt tiltak.

12.2 Naturverdier og rødlistart
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn

Sårbar fauna / fisk / leveområde for 
rødlistart

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.2 Viltområde
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.
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12.3 Kulturminner/kulturmiljø
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

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 Fare til 

stede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

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.

12.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk / kjerneområde for jordbruk 
/ skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.
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12.6 Landskapsvern og estetikk
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Ivaretatt i reguleringsbestemmelsene. Foreslått byggegrense gjør at planlagt bygning ikke 
kommer på høyden.

12.7 Terreng
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og bestem-
melser.

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.8 Vegetasjon og markslag
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og bestem-
melser.

Ikke kjent med spesielle forhold.

12.9 Lokalklima
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

12.10 Miljøkonsekvenser
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og bestem-
melser.

En kan ikke se at den foreslåtte reguleringsplanen vil ha noen miljøkonsekvenser ut over de 
som allerede er omtalt ovenfor.
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12.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/

Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Konsekvenser for naboer X 1 1 Grønn

Tilpassning til eksisterende 
omgivelser

x 1 1 Grønn

Ikke fremkomet noe så langt i planprosessen som en kjenner til.

12.12 Sol og skygge
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/

Tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge X 1 1 Grønn
Området er sør- og vestvendt  med gode solforhold. Ingen negative innvirkninger for naboer.

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

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 
tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn

X 1 1 Grønn

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder innenfor 
rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder. 

Rådmannen vurderer ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 
heller ikke at ev. avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”.

14. NATURMANGFOLD
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar / 

tiltak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

15. MØTE MED TENGS-PEDERSEN.
I mai 2012 gjennomførte saksbehandler et møte med Kåre Tengs-Pedersen på hans initiativ. 
I dette møtet ga Tengs-Pedersen uttrykk for at de hadde bestemt seg for de ikke ville klage 
på vedtaket dersom planbehandlingen medførte at de får regulert inn en ny fritidsbolig på 
det alternativet som ligger lengst vest på eiendommen.
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16. FORESLÅTT PLASSERING SETT I FORHOLD TIL ANDRE NYE FRITIDS-
BOLIGER PÅ KJEØY.

Den reguleringsplanen som ble vedtatt i 2007 inneholdt 22 nye fritidsboliger på Kjeøy. De 
aller flest av disse ligger med byggegrense minst 20 m fra sjøkanten, men det er 2 
byggegrenser som ligger nærmere sjøkanten enn dette. Dette gjelder to nye fritidsboliger på 
bnr. 32 og 157 nordvest på Kjeøy. Den foreslåtte nye fritidsboligen på bnr. 131 får 
byggegrense om lag 50 m fra sjøkanten, og det blir liggende fritidsboliger mellom denne og 
sjøen, slik at den vil ikke påvirke allmennhetens atkomst til og i strandsona.

Med den byggerensen som er foreslått, vil ikke den nye fritidsboligen bli liggende noe mer i 
silhuett enn flere av de øvrige nye fritidsboligene på Kjeøy. Den vil heller ikke bli et mer 
dominerende tiltak enn andre nye fritidsboliger på Kjeøy.

17. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Det er ikke kommet inn merknader som medfører at planforslaget må endres og sendes ut 
på ny høring og offentlig ettersyn.
Rådmannen vurderer derfor at den fremlagte reguleringsendringen ivaretar de hensynene 
som er sentrale når det gjelder denne type reguleringsplaner. 

Rådmannen anbefaler derfor at planen vedtatt som fremlagt.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Forslag til endring av reguleringsplan for gnr 49 bnr 131 - del av  Kjeøy, deler av Tengsåsen 
og Tengsastrand med sjøområder med plankart og bestemmelser datert 29.06.12 avvises 
med følgende begrunnelse:

1 ….
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Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
254202 Uttalelse til forslag til reguleringsendring gnr. 49 bnr. 131
253118 Uttalelse til forslag om reguleringsendring på gnr. 49 bnr. 131- Kjeøy
251782 Uttalelse til reguleringsendring gnr. 49 bnr. 131 - fortetting med 1 fritidsbolig

249989 Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring gnr. 49 bnr. 131 -
fortetting med 1 fritidsbolig

249732 Uttalelse - reguleringsendring gnr. 49 bnr. 131 - fortetting med 1 fritidsbolig
233757 Kjeøy Reguleringsbestemmelser.pdf
236554 Kjeøy Layout1 (1) - reguleringskart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel
4 X 18.10.2011 Vedtak - Fylkesmannen i Vest Agder
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1 U 24.10.2011

TENGS-PEDERSEN 
KÅRE; 
TENGS-PEDERSEN 
HERMAN; 
TENGS-PEDERSEN 
BEATE; 
TENGS-PEDERSEN 
ALF; 
SKAARA HENNING; 
HOVLAND RUNE 
FARDAL; 
ASBJØRNSEN KJELL 
MAGNHART; 
ALBRETSEN SOLVEIG 
LOUISE; 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 
Eigersund havnevesen; 
Bjarne Rosenblad; 
Mattilsynet; 
Roger Tengsareid; 
Fiskeridirektoratet 
region sør; 
Kystverkets 
hovedkontor; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Naturvernforbundet i 
Rogaland; 
Fiskarlaget Vest; 
Eigersund Fiskarlag; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen

Forespørsel om reguleringsendring gnr. 49 bnr. 
131 - fortetting med 1 fritidsbolig

3 X 24.10.2011 To alternative plasseringer for ny fritidsbolig på 
situasjonskart og på reguleringsplan

5 I 07.11.2011 Fiskarlaget Vest Uttalelse til reguleringsendring Tengs gnr. 49 bnr. 
131

7 I 15.11.2011 Kåre Tengs- Pedersen Merknader vedrørende regulering av gnr. 49 bnr. 
131

6 I 18.11.2011 Barnas representant i 
plan- og byggesaker

Uttalelse fra BR-representant til 
reguleringsendring gnr. 49 bnr. 131 - fortetting 
med 1 fritidsbolig
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9 I 22.11.2011 Fiskeridirektoratet 
Region Sør

Uttalelse vedrørende reguleringsendring gnr. 49 
bnr. 131

10 I 03.01.2012 Fylkesmannen i 
Rogaland

Svar på forespørsel om 
reguleringsendring/fortetting hytter på gnr. 49 
bnr. 131 - Kjeøy

11 I 04.01.2012 Kåre-Tengs Pedersen Vedrørende reguleringsplan gnr. 49 bnr. 131

12 I 05.01.2012 Kåre Tengs- Pedersen Ad sak vedr. regulering av gnr. 49 bnr. 131 -
klagesak for miljøverndepartementet

13 I 20.02.2012 Kåre Tengs Pedersen Sak vedrørende reguleringsplan av gnr. 49 bnr. 
131

14 I 02.03.2012 Miljøverndepartement Klage over omgjøringsvedtak fra Fylkesmannen i 
Vest-Agder - reguleringsendring gnr. 49 bnr. 131

15 I 20.04.2012 Kåre Tengs Pedersen Purring - sak vedr. regulering av gnr. 49 bnr. 131

16 U 24.04.2012 Kåre Tengs Pedersen Reguleringsendring gnr. 49 bnr. 131 - fortetting 
med 1 fritidsbolig

18 X 29.06.2012 Magne Eikanger Oversendelse av reguleringsplankart Kjeøy

19 I 13.09.2012 Kåre Tengs-Pedersen Behandling av reguleringsplan for hytte på gnr. 
49 bnr. 131 Kjeøy - ber om vedtak i saken

20 U 20.09.2012 Kåre Tengs-Pedersen
Behandling av reguleringsplan for hytte på gnr. 
49 bnr. 131 Kjeøy - oversending av vedtak samt 
orientering om videre behandling

22 U 28.09.2012

ALBRETSEN SOLVEIG 
LOUISE; 
ASBJØRNSEN KJELL 
MAGNHART; 
HOVLAND RUNE 
FARDAL; 
SKAARA HENNING; 
TENGS-PEDERSEN 
ALF; 
TENGS-PEDERSEN 
BEATE; 
TENGS-PEDERSEN 
HERMAN; 
TENGS-PEDERSEN 
KÅRE

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
gnr. 49 bnr. 131 - fortetting med 1 fritidsbolig
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24 U 28.09.2012

Eigersund havnevesen; 
Mattilsynet; 
Fiskeridirektoratet 
region sør; 
Kystverket; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fiskarlaget Vest; 
Dalane Energi; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
gnr. 49 bnr. 131 - fortetting med 1 fritidsbolig

25 I 12.10.2012 Fiskeridirektoratet 
Region Sør

Uttalelse - reguleringsendring gnr. 49 bnr. 131 -
fortetting med 1 fritidsbolig

27 I 24.10.2012 Statens vegvesen Uttalelse til reguleringsendring gnr. 49 bnr. 131 -
fortetting med 1 fritidsbolig

29 I 08.11.2012 Kystverkets hovedkontor Uttalelse til forslag til reguleringsendring gnr. 49 
bnr. 131

28 I 09.11.2012 Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til forslag om reguleringsendring på gnr. 
49 bnr. 131- Kjeøy

Parter i saken:
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Nye opplysninger i saken

Saksutredning:

Vurdering:

Innstilling til vedtak:

            
N ALBRETSEN 

SOLVEIG LOUISE
HUSABERGBAKKEN 
89 A

4032 STAVANGER

N ALBRETSEN 
SOLVEIG LOUISE

HUSABERGBAKKEN 
89 A

4032 STAVANGER

N ASBJØRNSEN KJELL 
MAGNHART

AUSTRÅTTVEIEN 40 4306 SANDNES

N HOVLAND RUNE 
FARDAL

REINSDYRVEIEN 25 4370 EGERSUND

N SKAARA HENNING FJELLSTEDVEIEN 28 4370 EGERSUND
TENGS-PEDERSEN 
ALF

STÅLE 
KYLLINGSTADS VEI 2 
B

4317 SANDNES

TENGS-PEDERSEN 
BEATE

ASPERHOLEN 63 4329 SANDNES

N TENGS-PEDERSEN 
BEATE

ASPERHOLEN 63 4329 SANDNES

N TENGS-PEDERSEN 
HERMAN

AUSTRE TJØRNVEI 
10

4317 SANDNES

TENGS-PEDERSEN 
KÅRE

LEILIGHET 
143,ROALD 
AMUNDSENS GATE 
28 C

4307 SANDNES
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N TENGS-PEDERSEN 
KÅRE

LEILIGHET 
143,ROALD 
AMUNDSENS GATE 
28 C

4307 SANDNES
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet 
Sendt: 09.11.2012 
Til:  Til registrering (arkivet) 
Kopi: 
Emne: VS: Uttale til forslag om reguleringsendring på 49/131, Kjeøy, Eigersund 
________________________________________________________________ 

Med vennlig hilsen

Resepsjonen på rådhuset.
Eigersund kommune
Direkte telefon: 51 46 80 00 - Telefaks 51 46 80 39 

E-post: post@eigersund.kommune.no <mailto:post@eigersund.kommune.no> 

Internett: www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> 

Facebook: Facebook.no/eigersund - Twitter: @EigersundK
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund.
Besøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Bøckmans gate 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 offentleglovas regler.

  _____  

Fra: cathrine.stabel.henriksen@fmro.no [mailto:cathrine.stabel.henriksen@fmro.no] 
Sendt: 9. november 2012 09:53
Til: Sentralbordet
Kopi: firmapost@rogfk.no
Emne: Uttale til forslag om reguleringsendring på 49/131, Kjeøy, Eigersund

FYLKESMANNEN I ROGALAND

Til Eigersund kommune                        Stavanger, 9. november 2012

                                                           Vår ref.: 2012/9805
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                                                           Dykkar ref.: 12/25220 / 11/2161 / PL-, FA-L12, GBR-
                                                                                49/131

Uttale til forslag om reguleringsendring på 49/131, Kjeøy, Eigersund

Vi viser til brev av 28.09.2012.

Eigersund kommune har lagt forslag til reguleringsendring på gnr. 49 bnr. 131 på Kjeøy til 
offentlig ettersyn. Reguleringsendringen gjelder fortetting med 1 fritidsbolig. 

Det er tidligere forselått to alternativer for plassering av fritidsboligen (kommunens brev datert 
24.10.2011). I vår e-post av 03.01.2012 vurderte Fylkesmannen det slik at begge plasseringene 
ville komme i konflikt med strandsonevernet, og at fritidsboligen vil ligge som et uheldig 
landskapselement og være dominerende fra sjøsiden. Vi opplyste at det ville vurderes innsigelse 
til alternativ 2, da dette alternativet ville komme i direkte konflikt med strandsonevernet. 
Eigersund kommune har valgt å anbefale alternativ 1, og denne plasseringen er lagt til grunn for 
endringsforslaget.

Fylkesmannen er av den oppfatning at det vil være viktig for fremtiden å sikre de ledige og 
tilgjengelige arealene ned mot sjøen på Kjeøy, og unngå ytterligere privatisering. Vi vil som 
utgangspunkt frarå at det legges inn flere hyttetomter på Kjeøy av hensyn til strandsonevernet og 
for å sikre en utbygging som i rimelig grad er tilpasset landskapet. Fylkesmannen vil likevel 
kunne akseptere alternativ 1.

Vi vil be om kopi av vedtaket i saken.

Med hilsen

Cathrine Stabel Henriksen
overingeniør
Miljøvernavdelingen

Telefon sentralbord: 51 56 87 00
Telefon saksbehandler: 51 56 89 15
 <mailto:postmottak@fmro.no>postmottak@fmro.no
 <http://www.fylkesmannen.no/rogaland>www.fylkesmannen.no/rogaland

Kopi: Rogaland fylkeskommune (FYKO)
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Internt notat
  
  

Mottakere:
Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring gnr. 49 bnr. 
131 - fortetting med 1 fritidsbolig

Vår ref.: 12/27030 / 11/2161 / PL-, FA-L12, GBR-49/131 Dato: 19.10.2012
Saksbehandler: Randi Haugstad Telefon: 51 46 80 24 Mobiltelefon:   
E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no

I sitt møte 17.10.12 har Felles brukerutvalg behandlet sak 027/12 – Referatsaker til Fellles 
brukerutvalgs møte 17.10.12:

RS 1 – reguleringsendring gnr. 49, bnr.131 – fortetting med 1 fritidsbolig.

Felles brukerutvalgs vedtak den 17.10.12:

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Vedtaket er enstemmig.

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

Med hilsen

Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.11.2012
Arkiv: :FA-D41
Arkivsaksnr.:
07/3091
Journalpostløpenr.:
11/4105

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

Miljøavdelingen
Miljøstaben
Anne-Grethe Woie
Kommunalsjef tekniske tjenester
51 46 83 03
anne.grethe.woie@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
042/12 Felles brukerutvalg 05.12.2012
194/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012
120/12 Kommunestyret 17.12.2012

Kirkegårdstruktur / ny kirkegård i Eigersund kommune
  
Sammendrag:
Med bakgrunn i Eigersund kommunes behov for å utvide dagens kapasitet av gravplasser, 
og den politiske beslutningen om lokalisering på Grøne Bråden eller Rundevoll, ble 
Norconsult AS, etter anbudskonkurranse, valgt som konsulent for å utrede ulike forhold ved 
de to alternative områdene.

Konklusjonen i Norconsults rapport gir, etter en tematisk gjennomgang av de ulike aspekter, 
en fordel for området Grøne Bråden.

Saken har flere ganger vært behandlet både i Egersund Menighetsråd og Eigersund kirkelige 
fellesråd, og konklusjonen der har hele tiden vært at Rundevoll er det best egnede stedet for 
etablering av en ny gravplass. Denne innstillingen er basert på områdets beliggenhet og 
beskaffenhet.

Saksgang: 
Rådmannen innstiller til felles brukerutvalg og planteknisk utvalg.
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken.

Rådmannens forslag til vedtak 

Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret at ny kirkegård lokaliseres på Grøne Bråden. 
Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken.

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Utredning av fremtidig kirkegårdsstruktur/areal ble behandlet av kommunestyret den 
12.11.01, og ble fulgt opp i forbindelse med behandling av kommuneplanen i kommunestyret 
den 31.03.03 og ved godkjenning av kommuneplanen i kommunestyret den 17.09.07.  
Reguleringsplan for Rundevoll-Hestnes, godkjent av kommunestyret den 08.06.09, viser bl.a. 
nytt kirkegårdsareal. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
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Ved revidering av kommuneplan for Eigersund kommune 2006-2018 ble to mulige lokaliteter 
for ny hovedkirkegård vist på plankartet. Disse var: 

! Rundevoll – alternativ 1
! Grøne Bråden – alternativ 2

Begge alternativ skulle nærmere utredes.

Gjennom anbudskonkurranse ble konsulentfirmaet Nordconsult AS valgt til å foreta utredning 
av disse to alternativ.   
Utredningen skulle inneholde faglige vurderinger i forhold til følgende kravspesifikasjoner:

! Vurdering av geografisk lokalisering i forhold til generell tilgjengelighet - universell
   utforming.
! Egnethetsvurdering av arealet (arrondering, krav til kirkegård (sakral ro m.m.), antall
  graver m.m.)
! Geologiske forhold herunder grunnforhold/type masser i grunnen samt vurdering av
  massebalanse/behov
! Estetikk/inngrep i terreng
! Vurdering av håndtering av overvann/avløp/ev behov for lokal rensing
! Vurdering av adkomst, etablering av parkering, vei, trafikale vurderinger,
   trafikksikkerhet, endring i ÅDT
! Areal for kapell/arbeidskirke
! Vurdering av etappevis utbygging
! Investeringskostnad

Nøkkeltall for alt. 1 – Rundevoll:

Avsatt areal til off.formål (kirkegårdsareal) i reguleringsplan for Rundevoll-Hestnes –
størrelse ca. 36 daa.

Mesteparten i privat eie, noe kommunalt.

Avstand til sentrum – 2,6 km i luftlinje.
Kjøreavstand fra Torget langs Sokndalsveien og Hestnesveien frem til Mullarsbakken – ca. 3 
km. Alternativ kjørevei fra Torget og opp Hoveræget også ca. 3 km

Området består av mindre flate partier med myrholdig masse, samt fjell i dagen. Området må 
masseutskiftes.

Plass til ca. 2 700 graver + kapell/kirke. Parkering foreslått på regulert boligareal på andre 
siden av samlevei.

Investeringskostnader - kostnadskalkyle av mai 2010 – kr. 20 914 000,-. (KPI-justert pr. 
oktober 2012 – 21 400 750) Dette gir en kostnad pr. grav på ca. kr. 7 750,- (7 925,-) 
Kostnader til nytt kapell/kirke, samt driftsbygg kommer i tillegg. 

Nøkkeltall for alt. 2 – Grøne Bråden:

Avsatt areal til off.formål (kirkegårdsareal) i kommuneplanens arealdel – størrelse ca. 33 
daa. I utregninger er dette arealet foreslått utvidet noe for å gi plass til flere graver.

I privat eie.
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Avstand til sentrum – 2 km i luftlinje.
Kjøreavstand fra Torget - langs Langevannsveien – 3,7 km

Et forholdsvis flatt område i en terrengforsenkning som stort sett består av myr. Området må 
masseutskiftes.

Plass til ca. 4750 graver. Kapell/kirke og parkering er foreslått lagt på motsatt side av vei.

Investeringskostnader - kostnadskalkyle av mai 2010 – kr. 31 355 000,-. (KPI-justert pr. 
oktober 2012 – 32 084 752) Dette gir en kostnad pr. grav på ca. kr. 6 600,-.(6 755,-) 
Kostnader til nytt kapell/kirke samt driftsbygg kommer i tillegg. 

Uttalelse fra kirkeverge/kirkelig fellesråd
Eigersund kirkelige fellesråd har gitt uttalelse i brev av 23.02.11. 
Kirkerådet ser Grøne Brådens styrke i størrelsen, i og med at det her er plass til ca 4 750 
kistegraver, men også at området er skjermet fra bebyggelse og annet innsyn, noe som 
oppleves uheldig for en gravplass.
Når det gjelder alternativet Rundevoll vurderer Kirkerådet at krav om minimum 60 års 
dekning er innfridd, i og med at det kan etableres ca 2 700 kistegraver. Kirkerådet vurderer 
området for øvrig som attraktivt, i og med den store utbyggingen som har vært de senere år. 
Kirkerådet er av den oppfatning at en gravplass i dette området vil fungere som park, 
rekreasjonsområde og gravplass i uoverskuelig framtid. 

Kirkerådet viser videre til Eigersund kommunes vedtak hvor det også skal bygges kirke der 
det etableres ny gravplass. Fellesrådet beskriver i sitt brev et kirkerom som, i tillegg til å 
benyttes til gravferd, også kan benyttes til andre aktiviteter.
I forhold til de to alternative lokaliseringer av ny gravplass, ser Kirkerådet at et kirkebygg på 
Grøne Bråden i mange år ikke vil være annet enn et gravkapell, men at et bygg på Rundevoll 
som benyttes til gravferder på dagtid, kan ha mange alternative anvendelsesområder på 
kveldstid og i helger.
Når det gjelder kirkebygg, er ikke dette noe Kirkerådet ser må være på plass ved etablering 
av gravlunden, men påpeker at det av hensyn til planlegging og budsjetter, også er en del av 
saken.

Saken har flere ganger vært behandlet både i Egersund Menighetsråd og Eigersund kirkelige 
fellesråd, og konklusjonen der har hele tiden vært at Rundevoll er det best egnede stedet for 
etablering av en ny gravplass. 

Saksbehandlers vurderinger:

Med bakgrunn i Eigersund kommunes behov for å utvide dagens kapasitet av gravplasser, 
og den politiske beslutningen om alternativ lokalisering på Grøne Bråden og Rundevoll, ble 
Norconsult AS, etter anbudskonkurranse valgt som konsulent for dette utredningsarbeidet.
I sin rapport har Norconsult foretatt vurdering av geografisk lokalisering, universell utforming, 
terrengforming med tanke på estetikk og inngrep, forhold rundt areal og plassering av 
kapell/kirke, de trafikale forhold samt forhold rundt overvann og avløp. Geologiske forhold av 
grunn og typer masser samt etappevis utbygging er også vurdert. Det er videre utarbeidet 
konseptskisser, samt en egen geoteknisk rapport

I sin rapport har Norconsult også estimert kostnader ved utbygging av de to alternativene, 
det vises her til kirkegårdsutredningen for nærmere informasjon. Estimatene som er 
utarbeidet i rapporten må være å betrakte som fastsetting av kostnader i et tidlig stadium av 
prosjektet, og det må påregnes betydelige ekstra kostnader da en del av infrastruktur som 
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parkeringsplasser/vei, evt. krav om vann/avløp/rensing av sigevann samt at kapell/kirke og 
bygg/lokaler for driftspersonell ikke inngår i rapporten.

I sine anbefalinger vurderer Norconsult både Grøne Bråden og Rundevoll som velegnede 
landskapsrom for kirkegårder, hvor avstandsmessige og trafikale faktorer tilsier at begge 
alternativer er like gode.

I forhold til beliggenhet i nærhet til boligområde kontra isolert i lukket landskap, vurderer 
Norconsult nærheten til boligområdet som en mulig ulempe. Dette da det kan bli nødvendig å 
fjerne boligtomter dersom 60 metersgrensen, jfr. Kirkeloven §21, til kapellet/kirken skal 
beholdes.
Når det gjelder universell utforming av kirkegården, vurderes det som enklere å oppnå på 
Grøne Bråden enn på Rundevoll. Dette da arealet er ligger i flatere terreng enn på Rundevoll 
hvor de ulike delområdene er på ulike nivåer.
I forhold til universell adkomst til kirkegården, vurderes dette som mulig på Grøne Bråden, 
mens det er usikkert om dette lar seg gjøre på Rundevoll.
I forhold til universell utforming gir dette samlet sett en fordel til Grøne Bråden.

Det er vurdert at begge kirkegårdene kan tilpasses landskapet. På Rundevoll vil det være 
behov for forstøtningsmurer, mens det på Grøne Bråden vil være behov for inndeling ved 
hjelp av murer og vegetasjon.

Norconsult vurderer i sin rapport de geotekniske forhold i begge alternativene som like

Kostnader til VA-anlegg på Rundevoll er vurdert noe høyere enn for Grøne Bråden. Dette 
ansees ikke som avgjørende for det totale kostnadsbildet. Dette da det er usikkerhet både i 
forhold til utbyggingsetapper, kostnader som ikke er vurdert i rapporten (kapell/kirke, 
driftsbygg, parkeringsplasser etc.), og hvordan den enkelte entreprise ender.

I og med at Grøne Bråden og Rundevoll har forskjellig størrelse, har Norconsult beregnet 
kostnaden pr. grav basert på antall graver i konseptskissen. I disse beregningene vil en grav 
på Grøne Bråden komme på ca. 8 400, mens tilsvarende på Rundevoll er 9 600. Dette gir 
samlet sett en vurdering av Grøne Bråden som mer gunstig enn Rundevoll.

Som det fremkommer av konseptskissen fra Norconsult, er det på Grøne Bråden plass til 
vesentlig flere graver enn på Rundevoll. Omfang av et eventuelt første byggetrinn bør være 
gjenstand for ytterligere vurderinger i forhold til et reelt behov for antall gravlegginger pr år.

Nordconsult vurderer i sin gjennomgang av de ulike temaene, at det ikke er store forskjeller 
ved de to ulike alternativer, men at der det er forskjeller, gir disse en fordel til Grøne Bråden.

Kostnadsmessig påpekes det at det ikke er betydelige forskjeller mellom de to alternativene.

Fra den geotekniske rapporten er området Rundevoll beskrevet som bestående av delvis 
åpne flater omringet av skogkledde kanter. Det åpne terrenget beskrives som myrlendt, med 
oppstikkende fjell eller store steiner. Området beskrives som delvis omringet av trær, før det 
går over i svaberg i vest. 
Området Grøne Bråden beskrives i den geotekniske rapporten som bestående av åpne 
myrflater omringet av høyereliggende fjell. På flatene beskrives det at vann ligger stedvis 
synlig i dagen, og at det også forekommer oppstikkende fjell eller stein. I den nordre delen 
beskrives området med mer hyppig oppstikkende stein, og med grunnforhold som tillater 
flere trær.

For området Rundevoll er gravd 4 prøvesjakter i forbindelse med feltundersøkelser. 
Forholdene er nærmere beskrevet i vedlagte rapport
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For området Grøne Bråden er gravd 3 prøvesjakter for studier av grunnforhold. Her ble 
sjaktene plassert langs gangveien, da forholdene ga gravemaskinene begrenset 
fremkommelighet. Forholdene er nærmere beskrevet i vedlagte rapport

I begge alternativer anbefales torv fjernet, og for området Rundevoll anbefales også 
gjennomgraving eller andre oppløsende tiltak. Det forventes her at masser av leire og 
masser som er fastere lagret, vil gi stabile graveskråninger. 
For alternativet Grøne Bråden kunne ikke morenemassene observeres i tilstrekkelig grad. 
For begge alternativer anbefales grov stein fjernet ved kistegraver.

Foruten kostnader som er medtatt i Nordconsults kalkyle i rapporten, må det påregnes 
betydelige kostnader vedrørende driftsbygg og kapell/kirke. For begge alternativer må det 
bygges kapell/kirke som kan ta imot inntil 140 personer.  Da disse kostnadene er svært 
usikre, men antas å være like i begge alternativer, er de ikke medtatt i beslutning om 
lokalisering.

For øvrig kan det opplyses at det for Rundevoll ikke er etablert nødvendig infrastruktur i form 
av samlevei. Det antas at en ny kirkegård må være et ledd av utbygging på Hestneshalvøya?
For Grøne Bråden må det fra rundkjøring ved barnehagen bygges ny vei inn til 
kirkegårdsarealet – ca. 225 meter.

På Grøne Bråden vil det være behov for betydelig masseutskifting, noe som også vil gjøre en 
etappevis utbygging mer komplisert. Ved alternativet Rundevoll er det et mindre behov for 
masseutskifting pga. i stor grad synlig fjell. 

Etter en total vurdering av de overnevnte forhold, innstiller Rådmannen til Planteknisk utvalg 
at ny kirkegård lokaliseres på Grøne Bråden

Behov for gravplasser:
I lovgivningen er det fastsatt at kirkegårdene innen kommunen skal være så store at det til 
enhver tid er ledige graver for minst 3 % av kommunens befolkning, jfr. gravferdsloven § 2. 
Når en begynner å nærme seg dette minimumsantall er det på tide å se seg om etter nye 
kirkegårdsarealer. En må da beregne hvor mange som kommer til å dø innen den aktuelle 
planperioden. Den gjennomsnittlige dødeligheten i Norge er ca. 1,05 % pr. år. 
Lokalt kan dødsraten være større eller mindre avhengig av om befolkningen har høy eller lav 
gjennomsnittsalder. Det må dermed fremskaffes befolkningsfremskrivninger for å beregne 
fremtidig dødelighet. Når en skal beregne areal for kirkegårdsutvidelse eller nyanlegg bør en 
gjøre beregninger for 30-40 år fremover.

Eigersund kommune har en befolkning på ca. 14.000 innbyggere. 
Ifølge informasjon fra kirkevergen (25.05.2010) har omlag 1.500 av disse egen kirkegård. 
Det er medlemmer av Dnk som sokner til Helleland kirke. Da er det 12.000 innbyggere igjen.
De siste 10 årene har kommunen hatt 1000 gravferder (2000-2009) dvs. ca 100 gravferder 
per år i gjennomsnitt.
I Eigersund kommune er det tradisjon med å bruke dobbel dybde ved gravlegging. 
Det vi si grovt regnet at 1/3 vil være gravlegging i eksisterende grav, 1/3 i festede graver og 
1/3 i nye graver.
Ut fra dette vil behovet vil da være mellom 30 og 40 plasser i året.

Universell utforming: 
Tekniske løsninger må innfri krav til universell utforming i Plan - og bygningsloven/TEK 10. 
Ingen av områdene er tilrettelagt for universell adkomst. Det vil være større utfordringer 
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knyttet til universell utforming av kirkegårdsarealet på Rundevoll enn for alternativet Grøne 
Bråden. 

Økonomiske konsekvenser: 
Usikkerhet til knyttet til total kostnad, men det vises her til kalkyler i rapport utarbeidet av 
Norconsult.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

0 5 mill 5 mill

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Arbeide videre med alternativ for Rundevoll, eller se etter andre alternativer til ny kirkegård 
evt. vurderer utvidelse på Helleland kirkegård.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
255548 Utredningsarbeid for alternative områder - Grøne Bråde og Rundevoll.pdf
255549 Vurdering av grunnforhold for ny kirkegård på Rundevoll og Grøne Bråden.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

4 I 19.09.2005 Eigersund kirkelige 
fellesråd

Særutskrift av møtebok 14.09.2005 - Ny 
kirkegård på Rundevoll

1 I 03.06.2008
Den norske kirke -
Eigersund kirkelige 
fellesråd

Ang. plassbehov for ny gravplass

2 I 13.11.2008 Multiconsult As Gravlunder på Grønebråden og Rundevoll -
Tilbud Grunnundersøkelser

3 I 17.11.2008 Asplan Viak Vurdering av to alternative lokaltiteter for ny 
gravlund - Rundevoll og Grøne Bråden

5 U 23.03.2009

Multiconsult As; 
Asplan Viak AS; 
Norconsult Haugesund; 
Norconsult Stavanger

Ny kirkegård i Eigersund kommune
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8 I 26.03.2009 Asplan Viak AS Ny kirkegård i Eigersund kommune - Pristilbud
9 X 30.03.2009 Anbudsåpning - Ny kirkegårds utredring

6 U 03.04.2009

Multiconsult AS  v/Arne 
Øvstebø; 
Asplan Viak v/Målfrid 
Takle Folkvord; 
Norconsult AS v/Gry 
Dimmen

Kirkegårdstruktur i Eigersund kommune

7 I 15.04.2009 Norconsult Stavanger Ny kirkegård i Eigersund kommune - tilbud

10 I 04.05.2009 Asplan Viak AS Pristilbud - Vurderings av to alternative lokaliteter 
for ny gravlund Rundevol og Grønebråden

11 I 07.05.2009 Norconsult Stavanger Revidert tilbud 6. mai 2009 på komplett 
utredningsarbeid

12 I 12.05.2009 Eigersund kirkelige 
fellesråd Egersund kirkegård - prognose

16 U 09.06.2009 Tom Magne Tengsareid Geotekniske undersøkelser vedrørende ny 
kirkegård

15 U 09.06.2009 Torunn Kvernstuen Geotekniske undersøkelser vedrørende ny 
kirkegård

13 U 09.06.2009 Randi Birkeland H. 
Larsen

Geotekniske undersøkelser vedrørende ny 
kirkegård

18 I 20.06.2009 Torunn Kvernstuen Erklæring vedr. utredning av ny kirkegård

14 U 23.06.2009 Inger Johanne 
Henriksen

Geotekniske undersøkelser vedrørende ny 
kirkegård

17 U 23.06.2009

Norconsult AS v/Gry 
Dimmen; 
Asplan Viak AS v/Ida 
Helen Tørud; 
Multiconsult AS 
v/Marianne Berge

Meddelelse om kontraktstildeling -
kirkegårdsutredning

19 I 30.06.2009 Tom Magne Tengsareid Erklæring vedr. utredning av ny kirkegård
20 I 08.10.2009 Norconsult AS Kontrakt - ny kirkegård i Egersund

21 U 12.10.2009 Norconsult Stavanger Underskrevet kontrakt mellom Eigersund 
kommune og Norconsult AS - ny kirkegård

22 I 03.11.2009 Randi L. H. Birkeland Underskrevet erklæring vedr. utredning av ny 
kirkegård

23 I 03.12.2009 Sverre Magnar Nordal Tillatelse til prøvetaking i Svartmyra, gnr. 47 bnr. 
3

24 X 14.12.2009 Arild Dyrskog Rolfsen Ny gravlund - Oppfølging av saker -
kontrollutvalget

25 I 18.06.2010 Norconsult AS
Ny kirkegård for Eigersund kommune -
utredningsarbeid for alternative områder, Grøne 
Bråden og Rundevoll

27 I 23.02.2011 Den norske kirke Ny gravplass i Eigersund

28 U 14.06.2011 Eigersund kirkelig 
fellesråd Egersund kirkegård - forespørsel kapisitet

29 I 16.06.2011 Eigersund kirkelig 
fellesråd Informasjon vedr. Egersund kirkegård og Gamlis

30 I 27.08.2012
Den norske kirke -
Eigersund kirkelige 
fellesråd

Ny gravplass i Egersund
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Parter i saken:
Eigersund kommune
Eigersund kirkelig fellesråd

Vedlegg: 1. Kirkegårdsutredning fra Norconsult AS
             2. Geoteknisk rapport fra Norconsult AS
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kun skal behandles/avgjøres i 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 26.11.2012
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
12/2289
Journalpostløpenr.:
12/30300

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
195/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012

Godkjenning av protokoll fra Platknisk utvalgs møte 
20.11.2012
  

Sammendrag:
Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 26.11.2012:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 2011.2012 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
255748 Protokoll PTU 20.11.12.doc
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Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtedato: 20.11.2012 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  16:25 
Sak – fra / til: 173/12 - 187/12

Følgende medlemmer møtte:
H - Nygård, Kjell Vidar (Nestleder)                          

AP – Sæstad, Roger (Medlem) H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                              
AP – Tråsavik, Renate (Medlem) H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)              

KrF – Sæstad, Alf Tore (Medlem)
V – Kvassheim, Brit L. (Medlem) KrF – Gunvaldsen, Bente Skåra (Medlem)
SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                         FrP – Ervik, May Helen Hetland (Medlem)

Følgende medlemmer hadde forfall:
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)             

Følgende varamedlemmer møtte:
AP – Ege, Anders (Varamedlem)

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):
H -  Øiumshaugen, Liv Tone (varamedlem) – sak 178 FrP – Skår, Dag Rune (varamedlem) –

                                                                 sak 186

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

Merknader til møtet:
! Det ble foretatt befaring i sakene 177/12, 178/12, 180/12 og 181/12 fra kl. 08.50
! Vararepresentant Liv Tone Øiumshaugen (H) var innkalt som vara i sak 12/178, men 

utvalget fant ikke Astrid H. Robertson (H) inhabil, så Øiumshaugen deltok ikke under 
behandlingen.

Kjell Vidar Nygård
Nestleder Randi S. Haugstad

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Planteknisk utvalg
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer:

Arbeiderpartiet Varamedlemmer
Bjørn Reidar Berentsen
Roger Sæstad
Renate Tråsavik

1  Anders Ege
2  Toril Åbotnes Iversen
3  Terje Vanglo
4  Inger W. Dyrsand
5  Rolf Magne Skogen

Fremskrittspartiet Varamedlemmer
May Helen H. Ervik 1  Dag Rune Skår

2  Jan Aksel Skadberg
3  Hans Petter Helland

Høyre Varamedlemmer
Kjell Vidar Nygård
Astrid Hetland Robertson
Bjørn Carlsen

1  Liv Tone Øiumshaugen
2  Rune Hetland
3  Anja Hovland
4  Frank Fredriksen
5  Olaug Noreide

Kristelig Folkeparti Varamedlemmer
Alf Tore Sæstad
Bente Skåra Gunvaldsen

1  Edmund Iversen
2  Elise Jacobsen
3  Bjørn Arild Omdal
4  Gudrun Uthaug

Senterpartiet Varamedlemmer
Tor Olav Gya 1  Bernt Koldal

2  May Sissel Nodland
3  Johan Egeland

Venstre Varamedlemmer
Brit L. Kvassheim 1  Øyvind Misje

2  Asbjørn Mathisen Rake
3  Birgit Rodvelt

---- 0 ----

Saksliste:
Sak nr. Sakstittel L

173/12 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 20.11.2012

174/12 Budsjett 2013 - økonomiplan 2013 - 2016

175/12 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 23.10.2012

176/12 Reguleringsplan for riggområde og midlertidig massedeponi - rassikring 
av Fv 42 - 1. gangsbehandling

177/12 Forslag til detaljreguleringsplan gnr. 21 bnr. 60 - HF 41 fritidsboliger 
Svånes - 1. gangsbehandling

178/12 Reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, parkeringsanlegg 
m.m. på Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl. - 1. gangsbehandling

179/12 Mindre reguleringsendring gnr. 13 bnr. 174 og 2449 - felles lekeplass  -
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Sandbakkane

180/12 Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu gnr. 60 bnr. 125 -
Bjarne Berntsen.

181/12 Søknad om dispensasjon for bod og takoverbygg/uteplass, fritidsbolig 
gnr. 60 bnr. 751- Paula Lovise og Erik Håland, Vassviksveien 42

182/12 Bod m.m. gnr. 5 bnr. 89 - Torger Sandkleiva, Maurholen. Søknad om 
redusert gebyr.

183/12 Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien 11. Klage 
på behandlingsgebyr.

184/12 2.gangsbehandling - klage på byggesakssjefens avslag - søknad om 
oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig - gnr. 49 bnr. 91, Kjeøy

185/12 Søknad om dispensasjon for fritidsbolig gnr. 18 bnr. 40 - Aslaug Dyrnes, 
Dyrnes. Ny behandling.

186/12 Søknad og tillatelse / dispensasjon - kai, mur og vei, gnr. 2 bnr. 20 -
Anders Myklebust, Færevik.

187/12 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 20.11.2012
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173/12: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
20.11.2012

Spørsmål/orienteringer i møtet 20.11.2012:

20.11.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
64/12:

BJØRN CARLSEN (H) stilte spørsmål om det er hensiktsmessig at enkelte konsulenter 
står som tiltakshaver i saker  – og saksbehandler når det gjelder kommunal 
saksbehandling. 

ADMINISTRASJONEN tar ovenstående til etterretning.

65/12:
BJØRN CARLSEN (H) stilte spørsmål om hvorfor ikke fartsdumperne er på plass i 
Hammergaten. Skilt med 20 km/t er på plass, men fartsdumperne mangler enda.

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at hun vil undersøke saken.

66/12:
TOR OLAV (SP) stilte spørsmål om boligbyggingen på Helleland. I april 2011 ble det 
etterlyst en omregulering på Folhammeren – og status på Ramslandsfeltet. Hvordan går 
det i denne saken.

PLANSJEFEN orienterte om at kommunen ikke har overtatt eiendommen enda. 
Overdragelse av skjøte vil skje innen 2012 Vil se på hele reguleringsplanen på nytt, og 
under ett under forutsetning av at det avsettes midler. Kan ikke gi noe tidsperspektiv på 
når arbeidet vil starte.

67/12:
ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål om status når det gjelder utlyst stilling på ny 
maskinfører på beltemaskin.

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det er innkommet 2 søkere, og 
søkerliste er sendt organisasjonene for uttale.
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68/12:
ROGER SÆSTAD (AP) stilte spørsmål om hvor langt arbeidet i Kjeld Buggesgate har 
komt.

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at fremdriften går som planlagt. Det 
arbeides nå med en gatebruksplan, samt anbudsdokumenter for asfaltering, kantstein 
m.m. Målet er at gatebruksplanen sendes på høring til berørte parter – og at den 
fremlegges for Planteknisk utvalg på nyåret. (Fremdriftsplan dok.nr.:12/30315)

69/12:

ASTRID HETLAND ROBERTSON (H) tok opp situasjonen med estetikken utenfor et hus 
på Jærveien, ved Bøgh Havsø. Her bør det ryddes. Er dette noe kommunen kan ordne 
opp i.

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at dette er ikke noe kommunen kan 
gjøre noe med.

70/12:

BENTE SKÅRA GUNVALDSEN (KRF) stilte spørsmål om en kan gjøre noe med 
parkeringssituasjonen i byen i påvente av et evt. hotell/ny utvidet parkeringsplass på 
Gruset. Lokalavisen viser bilder fra en nesten fullsatt parkeringsplass lenge før 
butikkenes åpningstid.

Bjørn Carlsen (H) orienterte om at ordføreren har invitert politiet og sentrumsforeningen 
for å se på en løsning for å bedre parkeringssituasjonen.

71/12:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) tok opp situasjonen ang. en mur på Hellvik som raste ut for 
lenge siden, og som enda ikke er satt opp igjen. Hva med sikkerheten her ? Det er flere 
barn som leker i området, og det kan skje ulykker i forbindelse med denne ødelagte 
muren.

BYGGESAKSJEFEN svarte at han vil ta tak i dette.

PTU-173/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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174/12: Budsjett 2013 - økonomiplan 2013 - 2016

Rådmannens forslag til vedtak 02.11.2012:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:

1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Eigersund kommune for 2013 
vedtas.

2. Inntektsskatten for 2013 utliknes etter de satser som Stortinget bestemmer.
3. Formuesskatten til kommunen for 2013 utliknes etter de satser som Stortinget 

bestemmer.
4. Marginavsetning av innbetalt skattebeløp settes til 9%.
5. Budsjettrammene for 2013 for Eigersund kommune fastsettes som bindende for 

virksomheten og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende 
myndigheter etter fullmakter gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker.

6. Fra 01.01.2013 settes renovasjonsgebyret til 
a. 2.575 kroner for boliger. 
b. 1.430 kroner for hytter/fritidsboliger. 
c. 2.430 kroner for septiktanktømming (standard tank)
d. Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

7. Rådmannen får fullmakt til å foreta følgende stillingsøkninger:
a. Bemanning ved grunnskolene knyttet til nytt skoleår fra 01.08.2013.
b. Bemanningen ved barnehagene knyttet til nytt barnehageår fra 01.08.2013.
c. Stillinger knyttet til budsjettmessige endringer vedrørende tiltak.
d. Endringer som følge av prosjekt og prosjektmidler innenfor tjenesteproduksjon.
e. Stillinger – inntil to årsverk - knyttet opp mot investeringsprosjekt ved Miljøavdelingen 

(herunder lekeplasser og veiprosjekt).
f. En økt stilling ved Byggesakskontoret. Stillingen skal dekkes innenfor selvkostprinsippet 

for tjenesteområdet.
8. Driftsprosjektet ”Eigersund 2015” igangsettes og rådmannen rapporterer
9.  fortløpende via økonomirapporter, budsjett og/eller andre saker. Målsettingen med 

prosjektet er full gjennomgang av samtlige seksjoner i organisasjonen og driftsmessige 
omprioriteringer og kutt i driftsutgifter. 

10. Det fremmes sak på gjennomgang av interkommunale avtaler som Eigersund kommune 
deltar i. Når det gjelder avtaler hvor Eigersund kommune er vertskommune skal en se på 
samordning på formuleringer og økonomiske dekninger. Dette for å lette prosessene for 
alle deltakerne og tilpasset eventuelt endrede økonomiske situasjoner.

11. Budsjettert lån på 100 millioner kroner til Hestnesutbyggingen i budsjettvedtak for 2012 
reverseres og tas ikke opp (del av K-sak 111/11 – 19.12.2011, punkt 9).

12. For 2013 legges det opp til en samlet låneramme på 75.600.000 kroner (inklusiv Start-
lån). Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i paragraf 50. 
Avdragstid på nye lån settes til maksimalt 40 år.

13. Eigersund kommune betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet iht. 
Kommunelovens §50 pkt 7a.

14. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån / økt trekkrettighet på bankkonto 
innenfor en kredittramme begrenset oppad til 50 millioner kroner. Likviditetslån / økt 
trekkrettighet må være innfridd innen årets utgang.

15. Det tas opp kommunale etableringslån (Start-lån) til videre utlån på 20.000.000 kroner. 
Nedbetalingstid for Eigersund kommune settes lik Husbankens vilkår.

16. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår innenfor nevnte lånerammer.
17. 100% av mindreutgiftene i forhold til vedtatt budsjett gjøres overførbare til 2014 –

forutsatt driftsoverskudd.
18. Det enkelte hovedutvalg gis fullmakt til å disponere respektive avdelingers poster som 

eventuelt er reservert til tilleggsbevilgninger samt å foreta flyttinger innenfor egen ramme.
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19. Formannskapet skal snarest underrettes dersom det viser seg at bevilgende midler ikke 
vil bli tilstrekkelig, eller de oppførte inntektsanslag vil svikte.

20. Rådmannen får fullmakt til å fordele midler fra den sentrale lønnspotten i Kap. 7 til 
avdelingene i forbindelse med lønnsforhandlingene. 

21. Rådmannen får fullmakt til å omarbeide Kap. 7.  
22. Rådmannen får fullmakt til å se IKT-prosjektene under ett.
23. Rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til 

gjengs leie fortløpende.
24. Pris for kommunale tjenester – som ikke er endret gjennom egne reguleringer – justeres i 

den grad det er mulig med 5%. 
25. Skatteinntekter og rammetilskudd (løpende inntektsutjevning) ut over eventuelt justert 

budsjett settes av på ”Skattereguleringsfondet”.
26. Et eventuelt mindreforbruk innenfor finanskostnadene (renter og avdrag) settes av på 

”Finansfondet”. I forbindelse med avlegging og behandling av årsregnskapet tar 
kommunestyret stilling til disponeringen av (eventuelt) avsatte midler – herunder til 
ekstraordinær nedbetaling av gjeld.

27. Et positivt premieavvik – ut over budsjett - settes av på ”Premieavviksfondet”. Kostnader 
relatert til tidligere positive premieavvik dekkes av ”premieavviksfondet” og / eller et 
positivt premieavvik i kalenderåret.

28. Ved tilførsel av mer midler avsettes disse til driftsfondet eller investeringsfond.
29. For eiendomsskatt 2013 vedtas følgende:

a. Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 4‰ av takstgrunnlaget på bolig- og 
fritidseiendommer.

b. Eiendomsskatten for 2013 utskrives med 7‰ av takstgrunnlaget på andre 
eiendommer (næring).

c. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig.
d. Med bolig menes her en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 

ombygd som helårs privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til 
rommet / rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. En leilighet er en 
bolig med minst ett rom og kjøkken. En hybel er et rom med egen inngang 
beregnet som bolig for en eller flere personer, som har adgang til vann og toalett 
uten at det er nødvendig å gå gjennom en annen leilighet. Bolig er fellesbegrep 
for leilighet og hybler.

e. Med fritidsbolig menes en boenhet som består av ett eller flere rom, er bygd eller 
ombygd som fritidsbolig for en eller flere personer og har egen adkomst til 
rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig.

For økonomiplan:
1. Rådmannens forslag til Økonomiplan 2013 - 2016 vedtas og drifts- og 

investeringsrammer legges til grunn ved kommunens budsjettarbeid og øvrige 
planleggingsvirksomhet.

2. Neste rullering av økonomiplan finner sted høsten 2014.
3. Forventet salgsgevinst på boligtomter (kommunale) ved Rundevoll / Hestnes nyttes til 

nedbetaling av lån.
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13.11.2012 Administrasjonsutvalget

Møtebehandling:
INGER ELIN GRIDSVÅG – UNIO ga følgende høringsuttalelse:

”Utdanningsforbundet registrerer at rådmannen vil kutte i drift til ”ressurskrevende 
tjenester/barn”.  Dette er midler som gis til elever med spesialpedagogiske tiltak og det 
følger rettigheter med disse.  Det er ikke mulig å kutte i disse midlene uten videre.  Hvis 
det kommer et kutt, blir konsekvensen at dette må tas av den ordinære undervisningen.  
Grunnen til at det en så stor andel spesialundervisning i Eigersund, er at det er en så 
knapp grunnressurs at hvis en skal kunne sette inn tiltak må en melde opp elever til PPT 
og iverksette spesialundervisning.

! Utdanningsforbundet vil jobbe for å redusere spesialundervisningen på sikt.  Da 
må grunnressursene økes slik at disse elevene får tilpasset opplæring uten at det 
nødvendigvis kalles spesialundervisning.

Forslag:
Tilskuddet til skolene/barnehagene opprettholdes og det jobbes med å redusere
spesialundervisningen ved at det tilbys tidlig tilrettelegging for elever i gråsonen uten at 
det kalles spesialundervisning.  Det betyr at PPT, skoler og barnehager sammen må snu 
trenden og at det blir satt inn tiltak tidlig for å forebygge.  Da må det være ressurser 
tilgjengelig for å sette inn tiltak tidlig.”

HEIDI GRAVDAL – FAGFORBUNDET ga følgende høringsuttalelse:

”Fagforbundet vil fremheve den viktige rollen Biblioteket har for faste brukere.  
Biblioteket har de siste 10 årene vært igjennom flere innsparinger, og dette innebærer 
en stor slitasje på de ansatte.  For mange av de faste brukerne er åpningstiden i uken 
viktig, og det er uheldig om det blir ytterligere reduksjon.”

LEIF ERIK EGAAS – H foreslo:
”Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering 
med høringsuttalelsene fra Unio og Fagforbundet.”

Votering:
”Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 ble enstemmig tatt til 
orientering sammen med høringsuttalelsene fra Unio og Fagforbundet.”

ADM-013/12 Vedtak:

Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering 
med følgende høringsuttalelser fra Unio og Fagforbundet:

Unio:
Utdanningsforbundet registrerer at rådmannen vil kutte i drift til ”ressurskrevende 
tjenester/barn”.  Dette er midler som gis til elever med spesialpedagogiske tiltak og 
det følger rettigheter med disse.  Det er ikke mulig å kutte i disse midlene uten videre.  
Hvis det kommer et kutt, blir konsekvensen at dette må tas av den ordinære 
undervisningen.  Grunnen til at det en så stor andel spesialundervisning i Eigersund, 
er at det er en så knapp grunnressurs at hvis en skal kunne sette inn tiltak må en 
melde opp elever til PPT og iverksette spesialundervisning.
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! Utdanningsforbundet vil jobbe for å redusere spesialundervisningen på sikt.  
Da må grunnressursene økes slik at disse elevene får tilpasset opplæring uten 
at det nødvendigvis kalles spesialundervisning.

Forslag:
Tilskuddet til skolene/barnehagene opprettholdes og det jobbes med å redusere
spesialundervisningen ved at det tilbys tidlig tilrettelegging for elever i gråsonen uten 
at det kalles spesialundervisning.  Det betyr at PPT, skoler og barnehager sammen 
må snu trenden og at det blir satt inn tiltak tidlig for å forebygge.  Da må det være 
ressurser tilgjengelig for å sette inn tiltak tidlig.

Fagforbundet:
Fagforbundet vil fremheve den viktige rollen Biblioteket har for faste brukere.  
Biblioteket har de siste 10 årene vært igjennom flere innsparinger, og dette innebærer 
en stor slitasje på de ansatte.  For mange av de faste brukerne er åpningstiden i uken 
viktig, og det er uheldig om det blir ytterligere reduksjon.

Vedtaket er enstemmig.

14.11.2012 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) foreslo slike fellesforslag (fra seniorene):

”Felles brukerutvalg tar rådmannens budsjettforslag til orientering med følgende 
  tillegg:

1. Det avsettes midler til og etableres et dagsenter på Lundeåne bo- og 
servicesenter fra 01.01.2013.

2. Videre opprettes det en stilling som daglig leder ( 50% stilling)  med 
funksjon fra 01.01.2013.”

ALF STÅLE EGELANDSDAL (brukerrepr) foreslo:
”Brukerutvalget ser med uro på de foreslåtte kuttene innen opplæring og ber om at 
ressurser til spesialpedagogiske tiltak blir opprettholdt.”

Votering:
Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 ble enstemmig tatt til 
orientering med Iversens fellesforslag og Egelandsdal forslag.

BRU-029/12 Vedtak:

Rådmannens forslag til budsjett 2013 – økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering
med følgende tillegg:
1. Det avsettes midler til og etableres et dagsenter på Lundeåne bo- og 

servicesenter fra 01.01.2013.
2. Videre opprettes det en stilling som daglig leder ( 50% stilling)  med funksjon fra 

01.01.2013.
3. Brukerutvalget ser med uro på de foreslåtte kuttene innen opplæring og ber om at 

ressurser til spesialpedagogiske tiltak blir opprettholdt.

Vedtaket er enstemmig.
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20.11.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:

”Rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering.”

Votering:
Nygårds forslag enstemmig vedtatt.

PTU-174/12 Vedtak:

Rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016 tas til orientering.

Vedtaket er enstemmig.

175/12: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
23.10.2012

Forslag til vedtak 30.10.2012:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 23.10.2012 godkjennes.

20.11.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent.

PTU-175/12 Vedtak:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 23.10.2012 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.
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176/12: Reguleringsplan for riggområde og midlertidig 
massedeponi - rassikring av Fv 42 - 1. gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 30.10.2012:
Reguleringsplan for riggområde og midlertidig massedeponi - rassikring av Fv 42 med 
tilhørende kart og bestemmelse datert 29.10.2012 legges ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer i:

1. Bestemmelser
”Før tillatelse til etablering av midlertidig riggområde og massedeponi kan gis, skal det 
fremlegges geologisk rapport som vurderer fare for ras i området samt ev. skisserer 
avbøtende tiltak.”

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10

20.11.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

! TOR OLAV GYA (SP) erklærte seg ugild og trådte ut da han er part i saken, jf. fvl. § 6, a.  
Det fremkom ikke merknader til saken. Det var ikke innkalt vararepresentant så det var kun 
10 medlemmer under behandling av saken.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-176/12 Vedtak:

Reguleringsplan for riggområde og midlertidig massedeponi - rassikring av Fv 42 med 
tilhørende kart og bestemmelse datert 29.10.2012 legges ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer i:

1. Bestemmelser
”Før tillatelse til etablering av midlertidig riggområde og massedeponi kan gis, skal det 
fremlegges geologisk rapport som vurderer fare for ras i området samt ev. skisserer 
avbøtende tiltak.”

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10

Vedtaket er enstemmig.
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177/12: Forslag til detaljreguleringsplan gnr. 21 bnr. 60 - HF 41 
fritidsboliger Svånes - 1. gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 30.10.2012:
Forslag til detaljreguleringsplan for HF41 fritidsbebyggelse på gnr. 21 bnr. 60 mfl. – Svanes 
legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i:
Bestemmelser

1. Tilføyelse 4.1.6: Ny bebyggelse skal landskapstilpasses.
2. Endret 7.1.1 til ”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.

3. Endret 7.1.2 til ”Tiltak som inngår i planen skal tilkoples offentlig vann og avløp hvis 
og når dette kommer i området.”

Andre forhold som må redegjøres for før planen legges ut til offentlig ettersyn
4. Det må utarbeides tre snitt som viser hvordan ny fog eksisterende fritidsbebyggelse 

vil ligge i forhold til bakenforliggende bebyggelse der ny og eksisterende terrenglinje 
inntegnet.

5. Konsekvenser for naboer når det gjelder solforhold må dokumenteres.
6. Forhold knyttet til universell utforming må redegjøres for.
7. Ute- og oppholdsareal må redegjøres for.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10

20.11.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
BJØRN CARLSEN (H) foreslo:

”Punkt 1 i rådmannens innstilling, bestemmelser, strykes.”

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:
”Endring i bestemmelsene:

Punkt 4.1.2. - …… overstige 752.  Maksimal mønehøyde settes til 5,5 meter målt 
fra topp grunnmur. Maksimal gesimshøyde settes til…… ”

Votering:
Carlsens forslag til at punkt 1 utgår enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling 

punkt 1.
Rådmannens øvrige innstilling med Nygårds endring i reguleringsbestemmelsene 4.1.2 

enstemmig vedtatt. 

PTU-177/12 Vedtak:
Forslag til detaljreguleringsplan for HF41 fritidsbebyggelse på gnr. 21 bnr. 60 mfl. –
Svanes legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i:
Bestemmelser

1. Endret 7.1.1 til ”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.
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2. Endret 7.1.2 til ”Tiltak som inngår i planen skal tilkoples offentlig vann og avløp 
hvis og når dette kommer i området.”

3. Endring i 4.1.2 ”Maksimal mønehøyde settes til 5,5 meter målt fra topp 
grunnmur.”

Andre forhold som må redegjøres for før planen legges ut til offentlig ettersyn
4. Det må utarbeides tre snitt som viser hvordan ny fog eksisterende 

fritidsbebyggelse vil ligge i forhold til bakenforliggende bebyggelse der ny og 
eksisterende terrenglinje inntegnet.

5. Konsekvenser for naboer når det gjelder solforhold må dokumenteres.
6. Forhold knyttet til universell utforming må redegjøres for.
7. Ute- og oppholdsareal må redegjøres for.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10

Vedtaket er enstemmig.

178/12: Reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, 
parkeringsanlegg m.m. på Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl. - 1. 
gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 31.10.2012:
Forslag til reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, parkeringsanlegg m.m. på 
Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl legges ut til offentlig ettersyn når følgende endringer er 
gjennomført:
Kart

1. Hotellets grunnform og lamellstruktur vises i plankartet som planlagt 
bebyggelse og maksimal cotehøyde påføres.

2. Tittelfelt påføres skille mellom o-offentlig vei og f-felles vei.
3. Tekst ”Parkering to-plan” tas vekk i P1.
4. Det må skilles klart mellom hva som er gangveger og hva som er gang- og 

sykkelveger i planen og disse må gis feltnavn.
5. Nummerering av delområder endres i tråd med bestemmelser sist revidert 

30.10.12.

Bestemmelser
6. Bestemmelser datert  24.04.12 sist revidert 30.05.12 erstattes av 

bestemmelser sist revidert  30.10.12.

Forhold som må utredes før plan og KU legges ut til offentlig ettersyn:
7. Konsekvens for anadrome fiskearter må utredes av fagkyndig jfr. at dette 

ligger til lakseførende vassdrag.
8. Parkeringsanlegg i planområdet skal sikres i henholdt til sikkerhetsklasse 

F2 jfr. NVEs retningslinjer nr. 1/2008 Planlegging og utbygging i 
fareområder langs vassdrag og dette må utredes samt avbøtende tiltak 
skal skisseres og ev. bestemmelser må innarbeides.

9. De trafikale konsekvensene, herunder trafikksikkerhet, i forhold til 
midlertidig adkomst, parkering, trafikkavvikling, myke trafikanter m.m må 
vurderes.

10. Det må vurderes om gang og sykkelveg mellom terminalbygg og 
jernbanebruen kan flyttes lenger ut og vekk ifra bussoppstillingsplassene.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10
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20.11.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

! ASTRID H. ROBERTSON (H) stilte spørsmål om sin habilitet da hun eier båtplass på 
flytebrygge i det regulerte området, jf. fvl. § 6, 2.ledd. Utvalget fant ikke Robertson inhabil i 
saken, og hun tok sete igjen. 

---- 0 ----

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo slikt fellesforslag (H + AP):
”Nye punkt i rådmannens innstilling – kart:

1. Det legges ut alternativt kart 1 til parkering (to plan under bakkenivå) 
2. Det legges ut alternativ kart 2 til parkering (ett plan under bakkenivå og ett
    over bakkenivå)

Endring i reguleringsbestemmelsene:
§ 2  Formål

! Område for bygg og anlegg (pbl § 12-5.1)
− Hotell og overnatting
-  Sentrumsområde

! Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl. § 12-5.6)
− Ferdsel i sjø og vassdrag
− Småbåthavn Midlertidig småbåthavn

§ 3  Felles bestemmelser

3.1     Ved alle bygge- og anleggsarbeid skal det tas mest mulig hensyn til terreng 
og vegetasjon.

3.2    Bygninger og omgivelser skal gis en tiltalende utforming. som er tilpasset 
tilliggende bebyggelse og anlegg der det tas hensyn til eksisterende 
bygninger og materialbruk i området. Utvendige anlegg på den ubebygde 
delen av tomta, så som dekke, kanter, møblering og utsmykking, skal gis en 
høyverdig utforming og utførelse sammen med ikke bebygd areal.

3.3    Universell utforming skal legges til grunn ved opparbeidelse av bygninger, 
utomhusanlegg, adkomst og parkering innenfor planområdet. For hotell skal 
omfang av universell utforming utgjøre en naturlig andel av romløsningen, 
mens alle fellespublikumsarealer skal være tilrettelagt. Universell utforming
skal dokumenteres ved søknad om tiltak ved plantegninger og utomhusplan. 
5 % av parkeringsplassene skal være dimensjonert/reservert for  
bevegelseshemmede. For kollektivterminal, holdeplass for buss, 
parkeringshus og promenader og gangareal skal Håndbok 017 Veg- og 
gateutforming legges til grunn for universell utforming.

Det skal anordnes HC plasser tilsvarende 5% av P plassene i nytt P Hus. 
Plassene skal opparbeides slik at de kan nyttes som 2.- to vanlige p plasser  
når der ikke er behov for så mange HC plasser i anlegget.

§ 4  Områder for bebyggelse og anlegg (PBL §12-5, nr 1)

                    4.3 Ventilasjonsbygg og heishus med tilhørende anlegg skal ikke dominere 
takflaten. Maks høyde på slike anlegg settes til 3,0 m over kote 22. Samlet 
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areal skal ikke overstige 2 % av hotellets samlete takflate. Konstruksjonen 
skal ha grå kledning.

                    4.5 Hotellbyggets grunnform og lamellstruktur skal legges til grunn for videre 
prosjektering slik det er utformet i skisseprosjekt i vedlagt detaljregulering / 
KU, men mindre variasjoner tillates. Slike avvik skal godkjennes ved 
rammetillatelse. Kledningsmateriale skal i hovedsak bestå av treverk, stål og 
glass.

                    4.7 Innen formålet kan det legges til rette for et mindre antall båtplasser. 
Båtplassene skal ikke overskride 80 m2. Bryggekant skal ha samme 
utforming som bryggekant for øvrig. 

     4.8       Parkering skal enten legges til egen tomt eller til inntil liggende 
parkeringsanlegg og sikres gjennom utbyggingsavtale jfr. Pbl § 17 jfr. 
bestemmelsene § 8.
Parkeringsbehovet er sett til følgende:
- Parkeringsfaktor pr. rom overnatting er sett til 0,6
- Parkeringsfaktor pr tilsett til stede (vakt) er sett til 0,5
- Parkeringsfaktor pr flersengs rom ut over 2 er sett til 1,0
Det skal avsettes plass til sykkelparkering for minimum 20 enheter.

Det er ikke tillatt med frikjøp av parkeringsplasser.
Område H kan frikjøpe plasser av Eigersund Kommune inntil 40% av 
behovet/kravet i område. P plassene kan frikjøpes til markedspris. ( bygge 
kost for tilsvarende P Hus i Rogaland den dag  hotellet blir realisert) 
Eigersund kommune sin normalpris for frikjøp av p plasser, kan ikke nyttes i 
denne plan  

                  4.9 Det er ikke tillatt å etablere aktivitet i strid med formålet med planen herunder 
etablering av leiligheter, boliger m.m. Det er ikke tillatt å seksjonere deler av 
hotellet.

                  4.10 Sentrumsområde.
Innen området kan det ankres og festes konstruksjoner og anlegg for 
småbåthavn. Før nye tiltak kan iverksettes må det utarbeides byggeplan i 
min M = 1:500 for området som skal godkjennes av Eigersund kommune. 
Planen skal vise plassering av brygger og utriggere samt vise hvordan disse 
er forankret i land og i sjø. Videre skal planen vise belysning og 
redningsutstyr og hvordan parkeringsbehovet er tenkt løst. 
Parkeringsbehovet settes 0,25p / båtplasser.

Innenfor område S kan der anlegges midlertidig småbåthavn i sjø, uten noen 
form for annen bebyggelse på området.  Småbåthavnen er midlertidig og kan 
sis opp med 12 måneders varsel fra Eigersund Kommune dersom området 
skal nyttes til annet formål slik planen viser.  Denne planen legger ikke opp til  
noen form for bebyggelse i  området.   

         §  5   Samferdsel og teknisk infrastruktur

                     5.4 Kollektivterminal -K1 og K2
Områder avsatt til kollektivterminal (K1) og holdeplasser skal nyttes til 
oppstilling av og påstigning av buss og drosjer. Anlegg skal opparbeides og 
utrustes med venteskur, ledelinjer og belysning i samsvar med til enhver tid 
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gjeldende veinormal og i overensstemmelse med forskrift om universell 
utforming. 

Innen området K2 kan det føres opp bygning med BYA maks 160 100 m2. 
Maks byggehøyde til gesims er sett til 3,3 m. Bygningen kan inneholde 
venterom for publikum, sosiale rom for sjåfører, toalettavdeling og kiosk/ 
informasjonsvirksomhet. Bygningen skal ha flatt tak og gis en god 
arkitektonisk utforming.

                    5.4a   Parkeringsanlegg o_P-1
I område kan det kan føres opp parkeringsanlegg i 3 plan. Merket omriss i 
reguleringsplan med eget areal pr p etasje  på plankart, dette angir mulig
omfang av parkeringskjeller mellom kt. -1,9 og kt.+3,5 for topp dekke. 
Innkjørsel skal tilrettelegges innen område P1. Antall HC plasser skal være 
som fastsatt i § 2.3 3.3. Rekkverk skal være transparent og ha en enkel form. 
Ramper for gangtrafikk skal være universelt utformet fra under etg. 1 (kt+0,8) 
og opp til bakkenivå. Anlegget skal gis en god arkitektonisk utforming. Det 
skal legges vekt på en god parkmessig opparbeiding av tilliggende arealer. 
Anlegget skal sikres god belysning og forskriftsmessig ventilasjon. Der skal
monteres heis og trapp i henhold til forskrifter.

B Parkeringsanlegg o_P-1 alternativ 2 i høringen
I område kan det kan føres opp parkeringsanlegg i 3 plan. (1. under bakken 
1. på bakkeplan og 1. over bakken) Merket med eget areal pr p etasje  på 
plankart, dette angir mulig omfang av parkeringskjeller mellom kt. +0,6 og 
kt.+ 6,0 for topp dekke. Innkjørsel skal tilrettelegges innen område P1. Antall 
HC plasser skal være som i § 3.3. Rekkverk skal være transparent og ha en 
enkel form. Anlegget skal gis en god arkitektonisk utforming. Det skal legges 
vekt på en god parkmessig opparbeiding av tilliggende arealer. Anlegget skal 
sikres god belysning og forskriftsmessig ventilasjon. Der skal  monteres Heis 
og trapp i henhold til forskrifter.

5.5 Parkeringsplass på grunn o_P-2
Dedikerte oppstillingsplasser for drosjer kan tillates i område o_P-2. 
Plassering og antall plasser fastsettes av Eigersund kommune ved egen 
avtale.
Område P -2 innarbeides i P-1

                   5.7   Gang og sykkelvei o_GS1 og o_GS2
Det skal etableres offentlig gang og sykkelvei med minimums bredde på 
3 meter som vist på plankart. Det opparbeides S (sykkelvei) kun mot RV 44.

                   § 8   Rekkefølgebestemmelser

                     8.3 Igangsettingstillatelse for hotell i område H kan ikke gis før der er inngått en 
skriftlig avtale med  Eigersund kommune  om hvorledes kostnadene  til 
opparbeidelse  av  følgene o_Veg-01 er opparbeidet i henhold til 
detaljreguleringen samt og annen infrastruktur som gang- og sykkelvei 
o_GS1 og o_GS2, bussholdeplass, venterom, gangvei, promenade m.m skal 
finansieres.
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! Punkt 5. Endres til: Nummerering av delområder endres i tråd med 
bestemmelser sist revidert 30.10.12 vedtatt av Planteknisk utvalg i vedtak 
av 20.11.2012.

! Bestemmelser datert 24.04.12 sist revidert 30.05.12 erstattes av 
bestemmelser sist revidert 30.10.12. vedtatt av Planteknisk utvalg i 
vedtak av 20.11.2012.”

! Nytt punkt i rådmannens innstilling (under forhold som må utredes før plan 
og KU legges ut til offentlig ettersyn):

- I henhold til vedtak i PTU 20.11.2012 oppjusteres 3D-illustrasjoner og 
      kart i henhold til vedtak.

Votering:
Fellesforslag fra AP+H (kart alt.1) enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling 

til kart.
Fellesforslag fra AP+H (kart alt.2) enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling 

til kart.

Rådmannens innstilling (reguleringsbestemmelser) § 1, § 2 (kulepunkt 2,4,5 og 6) § 3 (punkt 
3.4, 3.5 og 3.6), § 4 (punkt 4.1, 4.2, 4.4 og 4.6), § 5 (punkt 5.1, 5.2, 5.3, 5.8 og 5.9), § 6 
(punkt 6.2), § 7, § 8 (punkt 8.1, 8.2, 8.4, 8.5 og 8.6) og § 9 enstemmig vedtatt.

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 2 (kulepunkt 1) enstemmig vedtatt mot 0 
stemmer for rådmannens innstilling § 2 (kulepunkt 1).

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 2 (kulepunkt 3) enstemmig vedtatt mot 0 
stemmer for rådmannens innstilling § 2 (kulepunkt 3).

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 3 (punkt 3.1) vedtatt med 8 stemmer mot 3 
stemmer for rådmannens innstilling § 3 (punkt 3.1) (KRF+V).

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 3 (punkt 3.2) vedtatt med 8 stemmer mot 3 
stemmer for rådmannens innstilling § 3 (punkt 3.2) (KRF+V)

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 3 (punkt 3.3) enstemmig vedtatt mot 0 
stemmer for rådmannens innstilling § 3 (punkt 3.3).

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 4 (punkt 4.3) vedtatt med 8 stemmer mot 3 
stemmer for rådmannens innstilling § 4 (punkt 4.3) (KRF+V)

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 4 (punkt 4.5) vedtatt med 8 stemmer mot 3 
stemmer for rådmannens innstilling § 4 (punkt 4.5) (KRF+V)

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 4 (punkt 4.7) enstemmig vedtatt mot 0 
stemmer for rådmannens innstilling § 4 (punkt 4.7).

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 4 (punkt 4.8) enstemmig vedtatt mot 0 
stemmer for rådmannens innstilling § 4 (punkt 4.8).

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 4 (nytt punkt 4.9) vedtatt med 10 stemmer 
mot 1 stemme (SP).

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 5 (punkt 5.4) vedtatt med 10 stemmer mot 
1 stemme for rådmannens innstilling § 5 (punkt 5.4) (V).

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 5 (punkt 5.4.a) enstemmig vedtatt mot 0 
stemmer for rådmannens innstilling § 5 (punkt 5.4.a).

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 5 (nytt punkt 5.4.b) vedtatt med 8 stemmer 
mot 3 stemmer (KRF+V).

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 5 (punkt 5.5) enstemmig vedtatt mot 0 
stemmer for rådmannens innstilling § 5 (punkt 5.5).

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 5 (punkt 5.7) enstemmig vedtatt mot 0 
stemmer for rådmannens innstilling § 5 (punkt 5.7).
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Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 6 (1.avsnitt punkt 6.1) utgår enstemmig 
vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling § 6 (1.avsnitt punkt 6.1).

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 6 (2.avsnitt punkt 6.1) flyttes til punkt 
4.10 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling § 6 (2.avsnitt punkt 
6.2).

Fellesforslag fra AP+H (reguleringsbestemmelser) § 8 (punkt 8.3) enstemmig vedtatt mot 0 
stemmer for rådmannens innstilling § 8 (punkt 8.3).

Rådmannens innstilling (kart) punkt 1, 2, 3 og 4 enstemmig vedtatt.
Fellesforslag fra AP+H (kart) endring i punkt 5 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for 

rådmannens innstilling punkt 5.
Fellesforslag fra AP+H (bestemmelser) endring i punkt 6 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for 

rådmannens innstilling punkt 6.
Fellesforslag fra AP+H (forhold som må utredes før plan og KU legges ut til off. ettersyn) punkt 

7 - 10 enstemmig vedtatt.
Fellesforslag fra AP+H nytt punkt 11 (forhold som må utredes før plan og KU legges ut til off. 

ettersyn) enstemmig vedtatt.

PTU-178/12 Vedtak:

Forslag til reguleringsplan og konsekvensutredning for hotell, parkeringsanlegg m.m. på 
Gruset gnr. 46 bnr. 372 m.fl legges ut til offentlig ettersyn når følgende endringer er 
gjennomført:

Kart
1. Hotellets grunnform og lamellstruktur vises i plankartet som planlagt 

bebyggelse og maksimal cotehøyde påføres.
2. Tittelfelt påføres skille mellom o-offentlig vei og f-felles vei.
3. Tekst ”Parkering to-plan” tas vekk i P1.
4. Det må skilles klart mellom hva som er gangveger og hva som er 

gang- og sykkelveger i planen og disse må gis feltnavn.
5. Nummerering av delområder endres i tråd med bestemmelser vedtatt 

av Planteknisk utvalg i vedtak av 20.11.2012.

Bestemmelser
6. Bestemmelser datert  24.04.12 sist revidert 30.05.12 erstattes av 

bestemmelser vedtatt av Planteknisk utvalg i vedtak av 
20.11.2012.

7.

Forhold som må utredes før plan og KU legges ut til offentlig ettersyn:
8. Konsekvens for anadrome fiskearter må utredes av fagkyndig jfr. at 

dette ligger til lakseførende vassdrag.
9. Parkeringsanlegg i planområdet skal sikres i henholdt til 

sikkerhetsklasse F2 jfr. NVEs retningslinjer nr. 1/2008 Planlegging og 
utbygging i fareområder langs vassdrag og dette må utredes samt 
avbøtende tiltak skal skisseres og ev. bestemmelser må innarbeides.

10. De trafikale konsekvensene, herunder trafikksikkerhet, i forhold til 
midlertidig adkomst, parkering, trafikkavvikling, myke trafikanter m.m 
må vurderes.

11. Det må vurderes om gang og sykkelveg mellom terminalbygg og 
jernbanebruen kan flyttes lenger ut og vekk ifra 
bussoppstillingsplassene.

12. I henhold til vedtak i PTU 20.11.2012 oppjusteres 3D-
illustrasjoner og kart i henhold til vedtak.
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Endring i reguleringsbestemmelsene:
§ 2  Formål

! Område for bygg og anlegg (pbl § 12-5.1)
− Hotell og overnatting
-  Sentrumsområde

! Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl. § 12-5.6)
− Ferdsel i sjø og vassdrag
− Småbåthavn Midlertidig småbåthavn

§ 3  Felles bestemmelser

3.1     Ved alle bygge- og anleggsarbeid skal det tas mest mulig hensyn til 
terreng og vegetasjon.

3.2    Bygninger og omgivelser skal gis en tiltalende utforming. som er 
tilpasset tilliggende bebyggelse og anlegg der det tas hensyn til 
eksisterende bygninger og materialbruk i området. Utvendige anlegg 
på den ubebygde delen av tomta, så som dekke, kanter, møblering 
og utsmykking, skal gis en høyverdig utforming og utførelse 
sammen med ikke bebygd areal.

3.3    Universell utforming skal legges til grunn ved opparbeidelse av 
bygninger, utomhusanlegg, adkomst og parkering innenfor 
planområdet. For hotell skal omfang av universell utforming utgjøre 
en naturlig andel av romløsningen, mens alle fellespublikumsarealer 
skal være tilrettelagt. Universell utforming skal dokumenteres ved 
søknad om tiltak ved plantegninger og utomhusplan. 5 % av 
parkeringsplassene skal være dimensjonert/reservert for  
bevegelseshemmede. For kollektivterminal, holdeplass for buss, 
parkeringshus og promenader og gangareal skal Håndbok 017 Veg-
og gateutforming legges til grunn for universell utforming.

Det skal anordnes HC plasser tilsvarende 5% av P plassene i nytt P 
Hus.  Plassene skal opparbeides slik at de kan nyttes som 2.- to 
vanlige p plasser  når der ikke er behov for så mange HC plasser i 
anlegget.

§ 4  Områder for bebyggelse og anlegg (PBL §12-5, nr 1)

                    4.3 Ventilasjonsbygg og heishus med tilhørende anlegg skal ikke 
dominere takflaten. Maks høyde på slike anlegg settes til 3,0 m over 
kote 22. Samlet areal skal ikke overstige 2 % av hotellets samlete 
takflate. Konstruksjonen skal ha grå kledning.

                    4.5 Hotellbyggets grunnform og lamellstruktur skal legges til grunn for 
videre prosjektering slik det er utformet i skisseprosjekt i vedlagt 
detaljregulering / KU, men mindre variasjoner tillates. Slike avvik skal 
godkjennes ved rammetillatelse. Kledningsmateriale skal i hovedsak 
bestå av treverk, stål og glass.
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                    4.7 Innen formålet kan det legges til rette for et mindre antall båtplasser. 
Båtplassene skal ikke overskride 80 m2. Bryggekant skal ha samme 
utforming som bryggekant for øvrig. 

     4.8       Parkering skal enten legges til egen tomt eller til inntil liggende 
parkeringsanlegg og sikres gjennom utbyggingsavtale jfr. Pbl § 17 jfr. 
bestemmelsene § 8.
Parkeringsbehovet er sett til følgende:
- Parkeringsfaktor pr. rom overnatting er sett til 0,6
- Parkeringsfaktor pr tilsett til stede (vakt) er sett til 0,5
- Parkeringsfaktor pr flersengs rom ut over 2 er sett til 1,0
Det skal avsettes plass til sykkelparkering for minimum 20 enheter.

Det er ikke tillatt med frikjøp av parkeringsplasser.
Område H kan frikjøpe plasser av Eigersund Kommune inntil 40% av 
behovet/kravet i område. P plassene kan frikjøpes til markedspris. ( 
bygge kost for tilsvarende P Hus i Rogaland den dag  hotellet blir 
realisert) Eigersund kommune sin normalpris for frikjøp av p plasser, 
kan ikke nyttes i denne plan  

                  4.9 Det er ikke tillatt å etablere aktivitet i strid med formålet med planen 
herunder etablering av leiligheter, boliger m.m. Det er ikke tillatt å 
seksjonere deler av hotellet.

                  4.10 Sentrumsområde.
Innen området kan det ankres og festes konstruksjoner og anlegg for 
småbåthavn. Før nye tiltak kan iverksettes må det utarbeides 
byggeplan i min M = 1:500 for området som skal godkjennes av 
Eigersund kommune. Planen skal vise plassering av brygger og 
utriggere samt vise hvordan disse er forankret i land og i sjø. Videre 
skal planen vise belysning og redningsutstyr og hvordan 
parkeringsbehovet er tenkt løst. Parkeringsbehovet settes 0,25p / 
båtplasser.

Innenfor område S kan der anlegges midlertidig småbåthavn i sjø, 
uten noen form for annen bebyggelse på området.  Småbåthavnen er 
midlertidig og kan sis opp med 12 måneders varsel fra Eigersund 
Kommune dersom området skal nyttes til annet formål slik planen 
viser.  Denne planen legger ikke opp til  noen form for bebyggelse i  
området.   

         §  5   Samferdsel og teknisk infrastruktur

                     5.4 Kollektivterminal -K1 og K2
Områder avsatt til kollektivterminal (K1) og holdeplasser skal nyttes til 
oppstilling av og påstigning av buss og drosjer. Anlegg skal 
opparbeides og utrustes med venteskur, ledelinjer og belysning i 
samsvar med til enhver tid gjeldende veinormal og i 
overensstemmelse med forskrift om universell utforming. 

Innen området K2 kan det føres opp bygning med BYA maks 160 100
m2. Maks byggehøyde til gesims er sett til 3,3 m. Bygningen kan 
inneholde venterom for publikum, sosiale rom for sjåfører, 
toalettavdeling og kiosk/ informasjonsvirksomhet. Bygningen skal ha 
flatt tak og gis en god arkitektonisk utforming.
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                    5.4a   Parkeringsanlegg o_P-1
I område kan det kan føres opp parkeringsanlegg i 3 plan. Merket 
omriss i reguleringsplan  med eget areal pr p etasje  på plankart, 
dette angir mulig omfang av parkeringskjeller mellom kt. -1,9 og 
kt.+3,5 for topp dekke. Innkjørsel skal tilrettelegges innen område P1. 
Antall HC plasser skal være som fastsatt i § 2.3 3.3. Rekkverk skal 
være transparent og ha en enkel form. Ramper for gangtrafikk skal 
være universelt utformet fra under etg. 1 (kt+0,8) og opp til 
bakkenivå. Anlegget skal gis en god arkitektonisk utforming. Det skal 
legges vekt på en god parkmessig opparbeiding av tilliggende 
arealer. Anlegget skal sikres god belysning og forskriftsmessig 
ventilasjon. Der skal monteres heis og trapp i henhold til forskrifter.

B Parkeringsanlegg o_P-1 alternativ 2 i høringen
I område kan det kan føres opp parkeringsanlegg i 3 plan. (1. under 
bakken 1. på bakkeplan og 1. over bakken) Merket med eget areal pr 
p etasje  på plankart, dette angir mulig omfang av parkeringskjeller 
mellom kt. +0,6 og kt.+ 6,0 for topp dekke. Innkjørsel skal 
tilrettelegges innen område P1. Antall HC plasser skal være som i § 
3.3. Rekkverk skal være transparent og ha en enkel form. Anlegget 
skal gis en god arkitektonisk utforming. Det skal legges vekt på en 
god parkmessig opparbeiding av tilliggende arealer. Anlegget skal 
sikres god belysning og forskriftsmessig ventilasjon. Der skal  
monteres Heis og trapp i henhold til forskrifter.

5.5 Parkeringsplass på grunn o_P-2
Dedikerte oppstillingsplasser for drosjer kan tillates i område o_P-2. 
Plassering og antall plasser fastsettes av Eigersund kommune ved 
egen avtale.
Område P -2 innarbeides i P-1

                   5.7   Gang og sykkelvei o_GS1 og o_GS2
Det skal etableres offentlig gang og sykkelvei med minimums bredde 

på 3 meter som vist på plankart. Det opparbeides S (sykkelvei) kun 
mot RV 44.

                   § 8   Rekkefølgebestemmelser

                     8.3 Igangsettingstillatelse for hotell i område H kan ikke gis før der er 
inngått en skriftlig avtale med  Eigersund kommune  om hvorledes 
kostnadene  til opparbeidelse  av  følgene o_Veg-01 er opparbeidet i 
henhold til detaljreguleringen samt  og annen infrastruktur som gang-
og sykkelvei o_GS1 og o_GS2, bussholdeplass, venterom, gangvei, 
promenade m.m skal finansieres.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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179/12: Mindre reguleringsendring gnr. 13 bnr. 174 og 2449 - felles 
lekeplass  - Sandbakkane

Rådmannens forslag til vedtak 02.10.2012:
Forslag til mindre reguleringsendring for gnr 13 bnr 174 og 2449 med kart og bestemmelser 
datert 02.10.2012 vedtas som fremlagt.

1 Lekeplass som vist i tomtedelingsplan av 12.10.1997 flyttes til del av gnr 13 bnr 
174 som vist på plankart datert 02.10.2012.

2 Eiendom gnr 13 bnr 2449 reguleres til byggeområde for bolig og tomtegrense
mellom gnr 13 bnr 2442 og bnr 2449 oppheves.

3 Det settes i bestemmelse for felt merket f_lekeplass:

§1 Felt f_lekeplass skal være felles for bebyggelsen som grenser til 
Årstadfjellveien.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.14.

20.11.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-179/12 Vedtak:
Forslag til mindre reguleringsendring for gnr 13 bnr 174 og 2449 med kart og bestemmelser 
datert 02.10.2012 vedtas som fremlagt.

1 Lekeplass som vist i tomtedelingsplan av 12.10.1997 flyttes til del av gnr 13 bnr 
174 som vist på plankart datert 02.10.2012.

2 Eiendom gnr 13 bnr 2449 reguleres til byggeområde for bolig og tomtegrense 
mellom gnr 13 bnr 2442 og bnr 2449 oppheves.

3 Det settes i bestemmelse for felt merket f_lekeplass:

§ 1 Felt f_lekeplass skal være felles for bebyggelsen som grenser til 
Årstadfjellveien.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.14.

Vedtaket er enstemmig.
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180/12: Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu gnr. 60 
bnr. 125 - Bjarne Berntsen. 

Rådmannens forslag til vedtak 30.10.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon og har 
etter samlet vurdering kommet til at søknaden om dispensasjon må avslås ettersom 
fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4.

20.11.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
! Rådmannen v/byggesakssjefen beklaget at det var lagt ved feil 

reguleringsbestemmelser. Et enstemmig utvalg ønsket at de rette 
reguleringsbestemmelser ble delt ut, da de ville behandle saken i dagens møte med 
nye/rette reguleringsbestemmelser (det er kun § 28 ang. grunnflate og § 29 ang. 
avkjørsel som det var endringer i – i forhold til vedlagte utsendte bestemmelser).

---- 0 ----

ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo:
”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon og 
har etter samlet vurdering kommet til at man vil anbefale at søknaden om dispensasjon 
innvilges ettersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. En dispensasjon vil ikke føre til at formålsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven eller med den bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.

Verandaen godkjennes som omsøkt.

Fordeler ved dispensasjon:
1. Lik fasade som gir et helhetlig inntrykk.
2. Søker får en hensiktsmessig bygning etter hans behov.

Før endelig vedtak i saken sendes søknaden på høring til Fylkesmannen i Rogaland, 
Rogaland fylkeskommune, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Eigersund havnevesen.”

~ o ~
Votering:
Robertsons forslag (etter ny/rett reguleringsbestemmelse) enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for 
rådmannens innstilling.

PTU-180/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til tiltak / dispensasjon og har 
etter samlet vurdering kommet til at man vil anbefale at søknaden om dispensasjon 
innvilges ettersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 
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samlet vurdering. En dispensasjon vil ikke føre til at formålsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven eller med den bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.

Verandaen godkjennes som omsøkt.

Fordeler ved dispensasjon:
1. Lik fasade som gir et helhetlig inntrykk.
2. Søker får en hensiktsmessig bygning etter hans behov.

Før endelig vedtak i saken sendes søknaden på høring til Fylkesmannen i Rogaland, 
Rogaland fylkeskommune, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Eigersund havnevesen.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

181/12: Søknad om dispensasjon for bod og takoverbygg/uteplass, 
fritidsbolig gnr. 60 bnr. 751- Paula Lovise og Erik Håland, 
Vassviksveien 42

Rådmannens forslag til vedtak 26.10.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751, 
nabomerknad fra Tom Vassvik og gjeldende reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser 
for området, og finner etter en konkret vurdering å måtte avslå søknaden. 
Planteknisk utvalg ser fritidsboligeiernes behov for boder i begge de aktuelle 
reguleringsplanene men konkludere med at søknaden fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod på eiendommen gnr. 60 bnr. 751 må ses i en større 
sammenheng og løses gjennom en eventuell reguleringsendring.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. gnr. 60 bnr. 36 m.fl. 
Vassvik samt reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik og plan- og bygningsloven § 
12-4.

20.11.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
ANDERS EGE (AP) foreslo::

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751, 
nabomerknad fra Tom Vassvik og gjeldende reguleringsplaner med tilhørende 
bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale 
dispensasjon.

Før saken stas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i 
Rogaland og Rogaland Fylkeskommune.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. gnr. 60 bnr. 36 
m.fl. Vassvik, samt reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik, og plan- og 
bygningsloven §§ 12-4 og 19-2.”
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Votering:
Eges forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

PTU-181/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Paula Lovise og Erik Håland om 
dispensasjon for oppføring av bod og uteplass på eiendommen gnr. 60 bnr. 751, 
nabomerknad fra Tom Vassvik og gjeldende reguleringsplaner med tilhørende 
bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale 
dispensasjon.

Før saken stas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i 
Rogaland og Rogaland Fylkeskommune.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Fritidsboliger m.m. gnr. 60 bnr. 36 
m.fl. Vassvik, samt reguleringsplan for Del av gnr. 60 bnr. 36 Vassvik, og plan- og 
bygningsloven §§ 12-4 og 19-2.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

182/12: Bod m.m. gnr. 5 bnr. 89 - Torger Sandkleiva, Maurholen. 
Søknad om redusert gebyr.

Rådmannens forslag til vedtak 31.10.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert ulovlighetsgebyr fra Torger 
Sandkleiva, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt gebyr for ulovlig byggearbeid, 
kr 9.282,-, ikke er urimelig i forhold til det merarbeid seksjon byggesak har hatt i denne 
saken. Ilagt gebyr opprettholdes. 

Vedtaket er hjemlet i gebyr for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7.

20.11.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Møtebehandling:
ASTRID H. ROBERTSON (H) foreslo:

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert ulovlighetsgebyr, og har
etter en samlet vurdering kommet til at sett i forhold til den arbeidsmengden som seksjon 
byggesak har hatt i denne saken, halveres gebyret til kr. 4.641,-. 

Vedtaket er hjemlet i gebyr for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7.”

Votering:
Hetland Robertsons forslag falt med 6 stemmer mot 5 stemmer for (Astrid H.Robertson og Kjell 
Vidar Nygård,H + KrF + FRP).

Side 253 av 998



26

PTU-182/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert ulovlighetsgebyr fra Torger 
Sandkleiva, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt gebyr for ulovlig 
byggearbeid, kr 9.282,-, ikke er urimelig i forhold til det merarbeid seksjon byggesak har 
hatt i denne saken. Ilagt gebyr opprettholdes. 

Vedtaket er hjemlet i gebyr for plan- og byggesaker i Eigersund kommune § 7.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

183/12: Fasadeendring gnr.13 bnr. 1226 - Kjetil Bentsen, Raunveien 
11. Klage på behandlingsgebyr.

Rådmannens forslag til vedtak 31.10.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Kjetil Bentsen og Gøril H. Florvaag, mottatt 
25.09.12, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder vesentlige 
nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.
Klager gis ikke medhold. Vedtak i Planteknisk utvalg i sak 115/12 den 28.08.12, 
opprettholdes.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

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

20.11.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-183/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Kjetil Bentsen og Gøril H. Florvaag, 
mottatt 25.09.12, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder 
vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.
Klager gis ikke medhold. Vedtak i Planteknisk utvalg i sak 115/12 den 28.08.12, 
opprettholdes.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

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

Vedtaket er enstemmig.
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184/12: 2.gangsbehandling - klage på byggesakssjefens avslag -
søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende fritidsbolig - gnr. 49 
bnr. 91, Kjeøy

Rådmannens forslag til vedtak 26.10.2012:
1. Planteknisk utvalg tar klage fra eier av eiendommen gnr. 49, bnr. 91, datert 

18.01.10, til følge. Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 oppheves. Vedtaket er 
fattet med hjemmel i forvaltningslovens § 33.

2. Planteknisk utvalg finner, jfr. Plan- og bygningslovens § 7, at det foreligger en 
overvekt av særlige grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsbestemmelser for Hytteområde ved Kjeøy og Tengsstranda, for 
oppføring av tilbygg eksisterende fritidsbolig på gnr. 47, bnr. 91. Dette med 
følgende begrunnelse:

! Hytta er oppført i 1985 – den gang var det ikke offentlig vann eller kloakk i 
området

! Det innvendige bruksareal er på 45 m2 og bebygd areal på 58 m2. 
Utvidelsen er innenfor rammen av 75 m2 som er tillatt areal for ny 
bebyggelse i området

! Utvidelsen med nedsenket tak vil ligge inn mot fjellet mot en skjæring, og 
vil ikke bli synlig fra sjøen eller naboer

Søknaden anbefales godkjent med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7, på 
følgende vilkår:

- Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og kommunen har gitt 

igangsettingstillatelse. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. §§ 93-95 og § 7

20.11.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-184/12 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg tar klage fra eier av eiendommen gnr. 49, bnr. 91, datert 18.01.10, 
til følge. Byggesakssjefens vedtak av 30.12.09 oppheves. Vedtaket er fattet med 
hjemmel i forvaltningslovens § 33.

2. Planteknisk utvalg finner, jfr. Plan- og bygningslovens § 7, at det foreligger en 
overvekt av særlige grunner, som tilsier at det kan gis dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsbestemmelser for Hytteområde ved Kjeøy og Tengsstranda, for oppføring 
av tilbygg eksisterende fritidsbolig på gnr. 47, bnr. 91. Dette med følgende 
begrunnelse:

Side 255 av 998



28

! Hytta er oppført i 1985 – den gang var det ikke offentlig vann eller kloakk i 
området

! Det innvendige bruksareal er på 45 m2 og bebygd areal på 58 m2. 
Utvidelsen er innenfor rammen av 75 m2 som er tillatt areal for ny 
bebyggelse i området

! Utvidelsen med nedsenket tak vil ligge inn mot fjellet mot en skjæring, og 
vil ikke bli synlig fra sjøen eller naboer

Søknaden anbefales godkjent med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7, på 
følgende vilkår:

- Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må nøye følges.
- Arbeidet kan ikke starte før det er søkt om og kommunen har gitt 

igangsettingstillatelse. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. §§ 93-95 og § 7

Vedtaket er enstemmig.

185/12: Søknad om dispensasjon for fritidsbolig gnr. 18 bnr. 40 -
Aslaug Dyrnes, Dyrnes. Ny behandling.

Rådmannens forslag til vedtak 30.10.2012:
1. Vedtaket i Planteknisk utvalg i sak 076/12 den 15.05.12, oppheves pga av feil 

lovhenvisning. 
2. Planteknisk utvalg innvilger søknaden om rammetillatelse for fritidsbolig på gnr. 18, 

bnr, 40, på de vilkår som fremkommer i saksutredningen. 
3. Planteknisk utvalg gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av 

fritidsbolig i LNF-område. Dispensasjonen medfører ikke at hensynene bak 
formålsparagrafen i plan- og bygningsloven eller hensynene bak den bestemmelsen 
det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved en dispensasjon er klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Som fordeler oppgis:

a. Tiltaket opprettholder dugnadsbasert driftsform av området som gir 
ivaretakelse av kulturlandskapet.

b. Tiltaket gir mulighet for allmennheten til å benytte området til rekreasjon. 
Som ulemper oppgis:

a. Ingen klare ulemper er funnet.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Kommuneplan for Eigersund kommune 2011-2022 og plan-
og bygningsloven §§ 19-2 og 20, jf. forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav c.

20.11.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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PTU-185/12 Vedtak:

1. Vedtaket i Planteknisk utvalg i sak 076/12 den 15.05.12, oppheves pga av feil 
lovhenvisning. 

2. Planteknisk utvalg innvilger søknaden om rammetillatelse for fritidsbolig på gnr. 18, 
bnr, 40, på de vilkår som fremkommer i saksutredningen. 

3. Planteknisk utvalg gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til oppføring av 
fritidsbolig i LNF-område. Dispensasjonen medfører ikke at hensynene bak 
formålsparagrafen i plan- og bygningsloven eller hensynene bak den bestemmelsen 
det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved en dispensasjon er klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Som fordeler oppgis:

c. Tiltaket opprettholder dugnadsbasert driftsform av området som gir 
ivaretakelse av kulturlandskapet.

d. Tiltaket gir mulighet for allmennheten til å benytte området til rekreasjon. 
Som ulemper oppgis:

b. Ingen klare ulemper er funnet.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Kommuneplan for Eigersund kommune 2011-2022 og 
plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20, jf. forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav c.

Vedtaket er enstemmig.

186/12: Søknad og tillatelse / dispensasjon - kai, mur og vei, gnr. 2 
bnr. 20 - Anders Myklebust, Færevik. 

Rådmannens forslag til vedtak 30.10.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Anders Myklebust om tillatelse/ 
dispensasjon fra bestemmelsene om tiltak i strandsonen, for allerede oppført mur / platting i 
strandsonen på gnr. 2, bnr. 20, sammen med uttalelsen fra Fylkesmannen i Rogaland og har 
etter en samlet vurdering kommet til at søknaden innvilges og dispensasjon gis. 
Tiltaket er ikke vesentlig i strid med formålsparagrafen i plan- og bygningsloven eller den 
bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra. Fordelene ved en dispensasjon er klart større 
enn ulempene samlet sett. Som fordeler oppgis:

1. Det er gitt støtte fra Statens naturskadefond til å reparere tiltaket i 2001.
2. Det har gått 11 år siden bryggen ble reparert/utbedret.
3. Det synes som om bryggen ikke er til sjenanse, eller hindrer allmennheten for 

tilgang til sjøen.
Ingen vesentlige ulemper er påvist.

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

20.11.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
! MAY HELEN H. ERVIK (FRP) erklærte seg ugild da hun er svigerinne til tiltakhavers datter, 

jf. fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. Dag Rune Skår (FRP) tok sete.
---- o ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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PTU-186/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Anders Myklebust om tillatelse/ 
dispensasjon fra bestemmelsene om tiltak i strandsonen, for allerede oppført mur / 
platting i strandsonen på gnr. 2, bnr. 20, sammen med uttalelsen fra Fylkesmannen i 
Rogaland og har etter en samlet vurdering kommet til at søknaden innvilges og 
dispensasjon gis. 
Tiltaket er ikke vesentlig i strid med formålsparagrafen i plan- og bygningsloven eller den 
bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra. Fordelene ved en dispensasjon er klart 
større enn ulempene samlet sett. Som fordeler oppgis:

1. Det er gitt støtte fra Statens naturskadefond til å reparere tiltaket i 2001.
2. Det har gått 11 år siden bryggen ble reparert/utbedret.
3. Det synes som om bryggen ikke er til sjenanse, eller hindrer allmennheten for 

tilgang til sjøen.
Ingen vesentlige ulemper er påvist.

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

Vedtaket er enstemmig.

187/12: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 20.11.2012

Referatsaker som legges frem for utvalget 20.11.2012:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 12/28068 X 31.10.2012 Byggesakssjefen delegert 
03.10.- 30.10.12

20.11.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Planteknisk utvalg hadde ingen merknader til referatsaken.

PTU-187/12 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.11.2012
Arkiv: :GBR-60/16, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
12/2032
Journalpostløpenr.:
12/29093

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
196/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012

Søknad om fradeling av tilleggsareal til gårdsbruk -  
gnr./bnr. 60/16 - Inge Andreassen 

Sammendrag:
Inge Andreassen søker på vegne av Olga Vatnamots dødsbo om fradeling av 4 parseller på 
henholdsvis 4824 m2, 562 m2, 15.810 m2 og 2275 m2 fra gnr./bnr. 60/16 i Eigersund. 

Parsellen skal overdras til Svein Helvig som eier gnr./bnr. 60/18  i Eigersund.  Dette er i tråd 
med konsesjonsvedtak i PTU-sak 145/12 på møte 25.09.2012. 

Parsellene som søkes fradelt ligger i et landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område).

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven og  §20-1 i plan- og bygningsloven 
tillatelse til fradeling av 4 parseller  på henholdsvis 4824 m2, 562 m2, 15.810 m2 og 2275 m2 
fra gnr./bnr. 60/16 i Eigersund. 

Det settes som betingelse for deling at parsellene legges som tilleggsjord til gnr./bnr. 60/18 i 
Eigersund. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Inge Andreassen søker på vegne av Olga Vatnamots dødsbo om fradeling av 4 parseller på 
henholdsvis 4824 m2, 562 m2, 15.810 m2 og 2275 m2 fra gnr./bnr. 60/16 i Eigersund. 

Parsellen skal overdras til Svein Helvig som eier gnr./bnr. 60/18  i Eigersund.  Dette er i tråd 
med konsesjonsvedtak i PTU-sak 145/12 på møte 25.09.2012 hvor følgende ble vedtatt: 

”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 
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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. ”

Olga Vatnamot står fremdeles oppført som eier av gnr./bnr. 60/16 i Eigersund.  Inge 
Andreassen har fullmakt fra bobestyrer Hogne Skjerpe til å kunne søke om fradeling. 

Parsellene som søkes fradelt ligger i et landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område).

Parsell på 15.810 m2 består av ca. 13.600 m2 med fulldyrket jord, ca. 1500 m2 med annet 
areal og ca. 710 m2 med uproduktiv skog.  Parsell på 2275 m2 består av ca. 1300 m2 med 
fulldyrket jord og ca. 975 m2 med annet areal. Parsell på 4824 m2 består av ca. 3700 m2 
med fulldyrket jord, ca. 300 m2 med skog og ca. 824 m2 med annet areal. 
Parsell på 562 m2 består av ca. 562 m2 med skog. 

Gnr./bnr. 60/16 er på totalt 619,1 dekar, hvorav 25,8 dekar fulldyrket jord, 4,4 dekar 
innmarksbeite,  11, 9 dekar med skog og 577 dekar med annet areal. 

Gnr./bnr. 60/16 har også andel i et sameie på 338249,9 m2 (LNF-område) sammen med 
gnr./bnr. 60/1, 3, 5, 8, 12, 18, 23, 25, 26, 44, 53, 67 og 321. Arealet består av annet areal. 
Gnr./bnr. 60/16 sin eierandel er en ideell 1/14-del. Sameiet ligger som LNF-område. 

Ca. 17,7 dekar av gnr./bnr. 60/16 er avsatt til næringsvirksomhet på kommuneplanens 
arealdel, ca. 2,6 dekar er avsatt til framtidig sentrumsformål (bolig/forretning), ca. 105,5 
dekar er friluftsområde og  ca. 493,3 dekar er avsatt til LNF-område. I tillegg kommer et 
sameie på ca. 338 dekar som ligger i et LNF-område.  

For området avsatt til næringsvirksomhet  på kommuneplanen foreligger det reguleringsplan 
for industriområde på Hellvik vedtatt 29.10.1970. Ca. 17,7 dekar av gnr./bnr. 60/16 er 
regulert til næring. 

Et område på ca. 5,5 dekar avsatt til LNF-område på kommuneplanen er på reguleringsplan 
for Småbåthavn på Hellvik gnr./bnr. 60/16 vedtatt 10.05.2006 i kommunestyret og mindre 
vesentlig endring vedtatt i milljøutvalget 15.06.2010 avsatt til 5 dekar med offentlig friområde 
og ca. 0,5 dekar med småbåtanlegg. 

Et område på ca. 2,6 dekar avsatt til sentrumsformål på kommuneplanens arealdel er 
regulert til bolig/forretning i reguleringsplan for Hellvik Sentrum vedtatt 19.09.2007. 

Av den fulldyrka jorda på totalt 25,8 dekar på gnr./bnr. 60/16, er ca. 4,7 dekar regulert til 
industri  og ca. 2,5 dekar til bolig.  Svein Helvig skal overta den fulldyrka jord som er avsatt til 
LNF-formål dvs. ca. 18,6 dekar.  

Saksbehandlers vurderinger i forhold til plan- og bygningsloven:
En har ingen merknader til søknaden da arealet skal overtas av et annet bruk og fremdeles 
nyttes til landbruk i tråd med kommuneplanens arealdel.

Saksbehandlers vurdering i forhold til 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 
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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: 

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.      

Med hensyn til den avkastning eiendommen kan gi er det ikke forsvarlig å dele fra omsøkte 
areal.  

Dersom det oppnås en god bruksrasjonalisering gjennom delingen, kan dette anses som en 
samfunnsinteresse av stor vekt slik at delingssamtykke kan gis på dette grunnlag.
Det ligger godt til rette for at parsellene på henholdsvis 4824 m2, 562 m2, 15.810 m2 og 
2275 m2  kan deles fra og legges til nabobruket gnr./bnr. 60/18 i Eigersund.   
Omsøkte deling gir en god bruksrasjonalisering. 

Etter en samlet vurdering med hensyn på jordlovens §12 vil en anbefale å gi tillatelse 
fradeling av parsellene, med vilkår om at parsellene legges til og drives sammen med 
nabobruket gnr./bnr. 60/18 i Eigersund som en driftsenhet.

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven og  § 20-1 i plan- og bygningsloven 
søknad om fradeling av 4  parseller  på henholdsvis  4824 m2, 562 m2, 15.810 m2 og 2275 
m2  fra gnr./bnr. 60/18 i Eigersund kommune.  

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
253672 Kart

250024 Søknad om fradeling av 4 teiger fra grunneiendom gnr. 60 bnr. 16 som tilleggsareal 
til gnr. 60 bnr. 18

250025 Oversendelsesbrev
250027 Kopi av brev 02.10.12 - konsesjon
250028 Kopi av avtale
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250029 Situasjonskart
254752 Generalfullmakt - offentlig versjon

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 15.10.2012 Kluge Advokatfirma DA
Søknad om fradeling av 4 teiger fra 
grunneiendom gnr. 60 bnr. 16 som tilleggsareal 
til gnr. 60 bnr. 18

3 X 13.11.2012 Gårdskart
4 X 13.11.2012 Kart

5 I 20.11.2012 Advokatfirma Sekse & 
co AS Generalfullmakt - offentlig versjon

Parter i saken:
            

Kluge Advokatfirma 
DA/ adv. Olav Todnem

Postboks 277 4066 STAVANGER
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.11.2012
Arkiv: :GBR-5/57, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
12/786
Journalpostløpenr.:
12/29855

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
197/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012

Søknad om fradeling av parsell fra boligtomten gnr./bnr. 
5/57 - Tor Even Refsland - 2. gangs behandling
  

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.  

Tiltaket har ikke konsekvenser for det biologiske mangfoldet og strider ikke mot 
forvaltningsformålene i naturmangfoldloven

Planteknisk utvalg stilte i sak 164/12 på møte 23.10.2012 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. Planteknisk utvalg ga også,  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. 

En viser til uttalelse fra fylkesmannen i brev av 8.11.2012.  Fylkesmannen støtter opp om 
administrasjonen i Eigersund sine faglige vurderinger og frarår at det gis dispensasjon som 
omsøkt. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak:

Planteknisk utvalg gir etter § 19-2 i plan- og bygningsloven tillatelse til  fradeling av en parsell 
på ca. 580 m2 fra boligeiendommen gnr./bnr. 5/57 i Eigersund til boligformål.
Dette med følgende begrunnelse:
Omsøkt deling legger ikke begrensninger for landbruket, da omsøkt parsell er hage pr. i dag.
En kan heller ikke se at det legger begrensinger for nabobruk. 
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Eventuell tidligere politisk behandling:
23.10.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo: 
” 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.       

1. 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:

! Det legger ikke begrensninger for landbruket, da dette pr. i dag er 
hage.”

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

PTU-164/12 Vedtak:
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:

Det legger ikke begrensninger for landbruket, da dette pr. i dag er hage.

Vedtaket stemmetall fremgår av voteringen.

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.  
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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.  Bruket 
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. 

Planteknisk utvalg stilte i sak 164/12 på møte 23.10.2012 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. Planteknisk utvalg ga også,  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.  Planteknisk utvalg mener omsøkte deling ikke gir noen 
begrensninger for landbruket, da omsøkt areal pr. i dag er hage.

En viser til uttalelse fra fylkesmannen i brev av 8.11.2012.  Fylkesmannen støtter opp om 
administrasjonen i Eigersund sine faglige vurderinger og frarår at det gis dispensasjon som 
omsøkt. Ved ny plan- og bygningslov som ble gjeldende fra 01.07.2009 kom det en 
innskjerping i reglene om dispensasjon. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart 
større enn ulempene. Det foreligger ikke i denne saken. Omsøkt parsell ligger i et LNF-L 
område hvor det ikke er åpnet for spredt boligbygging. Fylkesmannen mener godkjenning av 
omsøkt fortetting kan føre til presedens og til press på fortetting andre steder i kommunen.  

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 
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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 imidlertid 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.

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:
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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

Konklusjon etter plan- og bygningsloven:
Administrasjonen anbefaler det gis avslag på søknaden, men innstiller positivt i saken i tråd 
med tidligere politisk vedtak.  

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:
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.

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

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
247321 Søknad om fradeling av parsell fra boligtomten gnr./bnr. 5/57 - Tor Even Refsland
222201 Situasjonskart
222200 Oversendelsesbrev - søknad om dispenssjon fra kommuneplanen
222199 Søknad om fradeling av grunneiendom gnr. 5 bnr. 57 - Ytstebrødveien 248

254902 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av parsell til 
boligformål på gnr. 5 bnr. 57 -  Eigersund kommune

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

5 U 15.10.2012 Tor Even Refsland Varsel/informasjon om befaring

6 U 26.10.2012 Tor Even Refsland Særutskrift: Søknad om fradeling av parsell fra 
boligtomten gnr./bnr. 5/57 - Tor Even Refsland

7 U 26.10.2012

Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens Vegvesen; 
Rogaland 
Fylkeskommune

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

9 I 08.11.2012 Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for fradeling av parsell til 
boligformål på gnr. 5 bnr. 57 -  Eigersund 
kommune

Parter i saken:
            

Tor Even Refsland Ytstebrødveien 248 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 02.10.2012
Arkiv: :GBR-5/57, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
12/786
Journalpostløpenr.:
12/25483

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
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.
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23.10.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo: 
” 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.       

1. 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:

! Det legger ikke begrensninger for landbruket, da dette pr. i dag er 
hage.”

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

PTU-164/12 Vedtak:

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:

! Det legger ikke begrensninger for landbruket, da dette pr. i dag er hage.

Vedtaket stemmetall fremgår av voteringen.

Eventuell tidligere politisk behandling:

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.
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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.    

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
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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.

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 
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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:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:
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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

5 U 15.10.2012 Tor Even Refsland Varsel/informasjon om befaring

Parter i saken:
            

Tor Even Refsland Ytstebrødveien 248 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.11.2012
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-116/8
Arkivsaksnr.:
12/2051
Journalpostløpenr.:
12/29848

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
198/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012

Reguleringsplan for rassikring og utbedring av FV 42 ved 
Gyavatnet - del ll - 1. gangsbehandling
  

Sammendrag:
En har mottatt forslag til reguleringsplan for rassikring og utbedring av Fv42 ved Gyavatnet. 
Dette er en at to oppfølgende planer av hovedplanen. Den andre planen omfatter midlertidig 
massedeponi og riggområde og ble behandlet i PTU i november. Dette er en reguleringsplan 
som omfatter forlengelse av Fv42 samt bygging av ny bru over Skinnelv. Det er ikke 
fremkommet spesielle forhold og en vil derfor anbefale at planen legges ut til offentlig 
ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak.

Saksgang:
PTU avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ei.

Rådmannens forslag til vedtak 20.11.2012:
Reguleringsplan for rassikring og utbedring av Fv 42 del II med tilhørende kart og 
bestemmelse datert 29.10.2012 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i:
Kart

1. Formål vegbru påføres plankartet.

Bestemmelser
1. ”Før det kan bli gitt byggetillatelse til veganlegg skal det fremlegges fagkyndig 

vurdering som vurderer fare for om planen vil kunne ha betydning for flomnivået i Gya 
og ev. overtopping av flomvoll og uønsket belastninger på konstruksjoner samt ev. 
skissere avbøtende tiltak.”

2. ”Før tillatelse til etablering av midlertidig riggområde og massedeponi kan gis, skal 
det fremlegges geologisk rapport som vurderer fare for ras i området samt ev. 
skisserer avbøtende tiltak.”

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Reguleringsplan for rassikring og utbedring av FV 42 ved Gyavatnet - del ll - 1. 
gangsbehandling

1. INNLEDNING OG BAKGRUNN
Forslag til reguleringsplan for for rassikring og utbedring av FV 42 er en av to 
oppfølgende planer i forbindelse med rassikring av Fv. 42 langs Gyavatnet og det aktuelle 
området ligger innenfor firkanten på kartet.

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Tiltaket som er en del av en større vegutbedringstiltak på strekningen er i gjeldene 
kommuneplan for Eigersund kommune angitt som LNF-område. Normalt skal et tiltak først 
avklares på kommuneplannivå før det tas opp til regulering. Dersom tiltaket ikke er i tråd med 
kommuneplanen og ligger i LNF område skal tiltaket som hovedregel konsekvensutredes i 
forhold til dets virkninger på samfunn og miljø.

Dersom kommunen vurderer tiltaket å være av en slik karakter at det vil ha ubetydelige 
negative virkninger, skal det fattes vedtak om dette før planutkastet sendes ut på høring. 
Rådmannen har gått gjennom planmateriellet samt uttaler i forbindelse med varsel om 
oppstart, og vil etter en samlet vurdering legge til grunn at planen ikke har vesentlig negativ 

Side 307 av 998



3

virkning jfr. §12-9 i PBL., da den i hovedsak omfatter nødvendig infrastrukturtiltak i form av 
vegutbedring som vil bidra til bedret trafikksikkerhet på strekningen.  

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.. 

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

Offentlige merknader
1. Fylkesmannen i Rogaland � Merknad E
2. Statens Vegvesen � Ingen merknad O
3. Rogaland fylkeskommune, kultur � Ingen merknad O
4. NVE � Merknad J
5. Felles brukerutvalg � Ingen merknad O

INNSENDTE MERKNADER
 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler
1. Fylkesmannen i 

Rogaland
� I tillegg til det som står i 

vår forrige uttale, ser vi det 
som viktig at en finner
gode planløsninger som i 
minst mulig grad kommer i 
konflikt med vassdraget. 
Det vil både være viktig å 
begrense behovet for 
utfyllinger og skjæringer, 
samt å begrense 
naturinngrepene og sikre 
estetisk gode løsninger. 
Fylkesmannen ser det 
som positivt at varslet 
presenterer landskap, 
natur og miljø som 
nøkkeltema ved 
planutformingen.

E Rådmannen tar dette til 
etterretning.

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

3. Rogaland 
fylkeskommune, 
kultur

� Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

4. NVE � Gya har utløp i 
Gyavannet. Det er foretatt 
betydelige flomsikrings- og 
erosjonssikringstiltak i 
nedre del av Gya. Del av 
reguleringsområdet dekker 
område som er oversvømt 
ved flom i Gya og 
Gyavannet. Planarbeidet 
må avklare om dette kan 
ha betydning for 

J Det er lagt inn bestemmelse som 
sikrer dette før det kan gis 
byggetillatelse: ”Før det kan bli gitt 
byggetillatelse til veganlegg skal 
det fremlegges fagkyndig 
vurdering som vurderer fare for om 
planen vil kunne ha betydning for 
flomnivået i Gya og ev. 
overtopping av flomvoll og uønsket 
belastninger på konstruksjoner 
samt ev. skissere avbøtende 
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flomnivåene i Gya. En 
økning av flomnivåene kan 
bety overtopping av 
flomvoll og uønskede 
belastninger på 
konstruksjonen og 
avbøtende tiltak vil være 
nødvendig. Tiltak er utført i 
regi av NVE, men tilhører 
de eiendommer de er 
lokalisert til.

� Som det fremgår av deres 
bilde som følger varslet er 
det et flott område ved 
utløpet av Gya. 
Planarbeidet må ta høyde 
for at arealbruk og 
bearbeiding av berørte 
områder utføres på en slik 
måte at det ikke svekker 
vassdragsmiljøet og 
tilhørende kantsoner.

E

tiltak.”

Rådmannen tar dette til 
etterretning og vurderer at dette er 
redegjort for i planbeskrivelsen. En 
vil ev. kunne komme tilbake til 
dette etter høring dersom det er 
behov for å detaljere dette i 
bestemmelsene. Viser til 
rekkefølgekrav m.m. i 
bestemmelsene.

5. Felles brukerutvalg � Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

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 i tråd med fremlegg 
til vedtak.

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planområdet omfatter et område ved den øvre enden av Gyavatnet og omfatter Fv. 42 og et 
areal på begge sider av denne. 

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Planutkastet fremmes av Rogaland fylkeskommune, samferdselsseksjonen i samarbeid
med Statens vegvesen.

5.1 Plankart
Planen benevnes ”Reguleringsplan for rassikring og utbedring av FV 42 ved Gyavatnet - del 
ll”, og er vist på 1 plankart, datert 30.10.2012. Planområdet er vist med plangrense.

Planområdet er regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og LNFR areal, med
underformål offentlig og privat kjøreveg og annen veggrunn.

5.2 Utbedring av Fv42 og ny bru over Skinnelv.
Planen omfatter utbedring av Fv42 og vil også medføre bygging av ny bru over Skinnelv. 
Planen omfatter en strekning på 740 meter. ÅDT er oppgitt å være 750. Trafikkmengden er 
derfor forholdsvis lav. Reguleringsplanen vil medføre utfylling av ca 15000m3 fylling. I tillegg 
vil det gå med en del masser på utskifting som en antar vil ligge mellom 5 og 10000 m3.

Denne reguleringsplanen er en utvidelse av et rassikringstiltak som tidligere er behandlet og 
vedtatt av kommunestyret. Fra broen vil vegen legges i fylling over eksisterende terreng med 
en bredde på ca. 220m  ut mot vannet i en høyde på 3-4 m ved ny bro nedenfor den 
eksisterende. En bukt på ca. 90 m bredde forsvinner i fylling. De naturlige buktningene av 
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fjell- og terrengformene i strandsonen vil nærmest forsvinne. Linjeføringen er stivere og 
vegen oppfattes ikke lenger som godt integrert i landskapet og terrengformene. 

Det er pekt på avbøtende tiltak i forhold til å ta hensyn til landskap og naturmiljø:
- Broens fundament må tilpasses retningen til elva, også for ikke å være til hinder for 

stor stein som følger med elva i vårløsningen.
- Landskapet består av mye stein og noe vegetasjon. Fyllingene skal få et mest mulig 

naturlig preg. Fyllingene med en blanding av store og små blokker, og med 
vegetasjonsmatter innimellom der det passer med landskapet på motsatt side av 
vegen. Utseende skal være naturlig og «rufsete». 

- Beholde mest mulig av eksisterende vegetasjon. Fyllinger skal delvis tilbakefylles 
med jord. Revegeteringsmetode benyttes. Den går i hovedsak ut på at toppjordlaget 
skaves av, mellomlagres i ranker og legges tilbake oppå deponiet etter at 
anleggsarbeidene er ferdige.  Metoden til Statens vegvesen skal følges. Følges opp 
av landskapsarkitekt i byggeperioden.

- Fosse-/bekkeløp steinsettes for å unngå erosjon. Betongrør skal ikke være synlig.
- Gamle vegsløyfer legges ned. Asfalten fjernes, og større stein, eventuelt til side lagt 

jord, eller det som virker som en naturlig forlengelse av sideterrenget, fylles over 
gammel veg. Landskapsarktiekt skal følge opp dette i detaljerings- og byggefasen

- Unngå unødige terrengskader ved kjøring og transport i anleggsfasen.  

I foreslått reguleringsplan med plankart og reguleringsbestemmelser er miljø- og 
landskapshensyn forsøkt ivaretatt av tiltakshaver. Flere løsninger må likevel utformes mer 
detaljert i byggefasen og tas inn i konkurransegrunnlaget for prosjektet. 

Det er listet opp spesielle miljøutfordringer som er avdekket under arbeid med 
reguleringsplanen, med forslag til avbøtende tiltak: 

Tema Problemstillinger

Landbruk - Skråning mot dyrka mark skal ikke overstige 1:8

Elver - Unngå tilslemming av bekkeløp under anleggsarbeid. Dette 
gjelder både Skinnelva og Gyaåna.  

- Ny bro over bekk bør ha minst like stor bredde og lysåpning 
som dagens bro. 

- Inngrep i eksisterende kantsone mot elv/bekk skal være 
minst mulig. 

- Skinnelvas nedre del steinsettes for å unngå erosjon
Utfylling i vann – kantsone 
mot vann - Bruke siltgardin for å hindre unødvendig tilslemming av 

bunn i Gyavannet

- Fyllingen skal ha et mest mulig naturlig preg, med ulik 
steinstørrelse og større stein stikkende opp og 
vegetasjonsmatter inni mellom.  

- Fyllingen bør ikke være brattere enn 1:2 for at vegetasjon 
skal kunne etablere seg. 

Vegetasjon - terreng - Beholde mest mulig av eksisterende vegetasjon.

- Kantsonen mot Gyavannet skal revegeteres, dvs. delvis 
eller helt tilbakefylles med stedegen jord/ vegetasjon i felt/ 
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områder. Utseendet skal være naturlig og «rufsete».

- Unngå unødige terrengskader ved kjøring og transport i 
anleggsfasen. All jord i anleggsbeltet som vil bli overkjørt 
skaves av og tas vare på til senere revegetering.

Bro - Broens fundament tilpasses retningen på elva for god 
gjennomstrømning og landskapstilpassing.

Eksisterende veg - Gammel asfalt fjernes

Forslag til reguleringsplan er vist under:
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6. TEMATISK KONSEKVENSVURDERING OG RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger 
knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller planen. Dette vil 
bedre synliggjøre fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen 
er basert på ulike temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i 
forbindelse med varsel om oppstart m.m. 

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

tiltak bør vurderes)
� Gul: Risiko er moderat og akseptabel, men det bør vurderes nye risikoreduserende 

tiltak i forbindelse med detaljplanlegging
� Rød: Risiko er høy, det må iverksettes risikoreduserende tiltak ev. konflikten er 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. 

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. 

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 3 Grønn
Ulykke med gående/syklende X 1 3 Grønn
Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn
Tiltaket innebærer at vegstrekningen får ny og forskriftsmessig sikring mot utforkjøring i form 
av nytt vegrekkverk. Dette, samt en generell bedret standard på vegen, vil også medføre økt 
trafikksikkerhet på strekningen.

Avkjørsler fra Fv42 utformes i henhold til Statens vegvesens håndbøker og skal godkjennes 
av Statens vegvesen. Forslag til plassering er vist på plankartet.

7.2 Vann og avløp
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak
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Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Vann X 1 1 Grønn
Avløp x 1 1 Grønn
Ikke aktuelt.

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
Ikke kjent med spesielle forhold.

7.4 Avfallshåndtering
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Avfallsbehandling X 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

8. 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

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 2 3 Gul

Dagens situasjon viser at det ved store nedbørsmengder er stor vannføring i Skinnelv med 
oppstuing ved eksisterende bru. 

Det er lagt inn krav om fagkyndig utredning i forhold til de forhold som blir påpekt av NVE før 
byggetillatelse kan gis. ”Før det kan bli gitt byggetillatelse til veganlegg skal det fremlegges 
fagkyndig vurdering som vurderer fare for om planen vil kunne ha betydning for flomnivået i 
Gya og ev. overtopping av flomvoll og uønsket belastninger på konstruksjoner samt ev. 
skissere avbøtende tiltak.”
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10.2 Støy
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Støv og støy x 3 1 Grønn Ikke kjent.
Ikke kjent med spesielle forhold.

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 2 3 Rød
Området er i kommuneplanen omfattes av et område som er vist med hensynssone-ras. Det 
er også vist i skrednett.no. Dette er i ROS vurderingen ikke utredet av tiltakshaver og er 
svært beklagelig.

En vil derfor legge inn rekkefølgetiltak i forhold til at ”Før det kan bli gitt byggetillatelse til 
veganlegg skal det fremlegges geologisk rapport som vurderer fare for ras i området samt 
ev. skisserer avbøtende tiltak.”

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 
(kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, 
radioaktiv)

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.
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10.8 Strategiske områder
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Vei, bru, knutepunkt x 2 3 Gul
Havn, kaianlegg x 1 1 Grønn
Sykehus/-hjem, kirke 
/Brann/politi/SF

X 1 1 Grønn

Forsyning kraft, vann X 1 1 Grønn
Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold, det kan være fare i forhold til Fv42 da dette er en trafikkert
hovedveg. Dette må ivaretas gjennom fastsetting av fartsgrense samt andre tiltak i 
anleggsperioden av utbygger.

11. FORURENSNING
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Industri X 1 1 Grønn
Bolig X 1 1 Grønn
Landbruk X 1 1 Grønn
Akutt forurensning X 1 1 Grønn
Forurensning i sjø X 1 1 Grønn
Forurenset grunn X 1 1 Grønn
Høyspentlinje/EMS/Stråling X 1 1 Grønn
Ikke gjort 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 x 3 3 Rød Ivaretatt i 
planbeskrivel
se og 
bestemmelse
r.

Tiltaket vil ha sterk påvirkning og vil føre til varige endringer jfr. at det her er tale om 
utbedring av en strekning på 740 meter samt etablering av ny bru med relativt mye utfylling. 
Tiltakshaver har søkt å vise til avbøtende tiltak i planbeskrivelsen og bestemmelser.

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 2 3 Gul
Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart

x 2 2 Grønn Mulig Ål, ikke 
bekreftet.

Det er innhentet kunnskap om naturmiljø i tilgjengelige kilder som naturbasen (Direktoratet 
for naturforvaltning), artskart (Artsdatabanken), hjorteviltregisteret (fallviltbasen) og vann-
nett. Landskapsarkitekt og naturviter i Statens vegvesen gjennomførte befaring langs ved 
aktuelle vegstrekningen 16.05.12. 
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Muligens finnes det ål i Gyavannet, men dette er ikke bekreftet. Denne er en kritisk trua art i 
følge Norsk rødliste for arter 2010. Det er ikke registrert andre arter som er regnet som trua 
eller sårbare i Norsk Rødliste innenfor planområdet. 

Det er heller ikke utvalgte naturtyper eller prioriterte arter i planområdet (jfr. NML §§ 23 og 
52). Det er i tilgjengelig kunnskapsgrunnlag ikke registrert viktige naturtyper i planområdet, 
jfr. naturtypekartleggingen i kommunen. Skinnelva renner gjennom planområdet, og det vil bli 
etablert en ny bro over denne. 

Planlagt flytting av vei vil medføre en relativt stor utfylling i vann. Utfyllingen vil berøre 
naturlig kantsone langs vann, og vil også visuelt være dominerende. Størstedelen av arealet 
som utgjør kantsonen er beiteareal (gjødsla beite). Gyaåna har utløp like øst på for planlagt 
utfylling. 

Totalt rundt 3.000 m2 av bunnen i Gyavannet vil bli berørt innenfor i reguleringsplanen som 
nå blir lagt fram.  Fyllingen kommer i tillegg til utfylling som allerede er planlagt i godkjent 
reguleringsplan der rundt 16.000 m2 av bunnen blir berørt. Gyavannet har en total overfalte 
på rundt 1,11 km2. Samlet vil dermed ca 1,8 % av bunnarealet i Gyavannet bli dirkete berørt 
av utfylling for planlagt rassikringstiltak. Planlagt utfylling ligger mindre enn 100 meter fra 
utløpet av Gyaåna. Inngrepet i Gyavannet gir reduksjon av areal. Det er sannsynlig at dette 
medfører noe reduksjon i produksjonspotensialet for fisk. Særlig de grunnere partiene lengst 
mot øst, som blir fylt igjen, har betydning for fiskeproduksjon. 

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 gjort 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
Ikke gjort kjent med spesielle forhold.

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 vist LNF-F område i den nordlige delen. Det er vist avkjørsel til dette 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 2 3 Gul

Totalt vil rundt 8 dekar beite gå tapt. Øst for bukta vil også noe dyrka jord gå tapt, ca 1 dekar. 
Lengst øst i planområdet, der ny veg grenser mot jordbruksareal, bør mest mulig areal 
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tilbakeføres til landbruk. Terrenget bør tilpasses slik at helling mot landbruksareal ikke 
overstiger 1:8. 

12.6 Landskapsvern og estetikk
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Landskapsvern/estetikk x 2 3 Gul
Vakre landskap x 3 3 Rød
Det som er utfordrende er at hele planområdet ligger i ”Vakre landskap” med høy 
landskapsverdi av fylkesinteresse. Dalsiden og det åpne dalrommet er sårbare for tekniske 
inngrep. Dette må veies opp mot at dette er nødvendige tiltak for å kunne sikre liv og helse 
for de som bruker veien. Rådmannen vurderer at en vil måtte akseptere naturinngrep for å få 
dette til. Dette er også søkt ivaretatt i planbeskrivelse og bestemmelser.

12.7 Terreng
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Terreng X 2 3 Gul
Se punktet ovenfor.

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 I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Lokalklima X 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

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 Ivaretatt i 

plan og 
bestemmelse
r.

Ikke kjent med spesielle forhold.

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

Hendelse/Situasjon Vesentlig 
konsekvens?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Vesentlige konsekvenser for 
miljø og samfunn X 1 1 GRØNN
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Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  

Rådmannen vurderer 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 ikke er aktuelt, da den ikke berører tiltak som 
kommunen skal overta.

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

15. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen viser til at en har hatt et godt samarbeid med Statens Vegvesen og Rogaland 
fylkeskommunen i forbindelse med dette planarbeidet. Dette er et planarbeid som har vært 
høyt prioritert å få raskest mulig frem, da det henger sammen med hovedprosjektet som er 
ny tunnel på strekningen. 

Dette vurderes som et nødvendig prosjekt i forbindelse med gjennomføring av 
trafikksikkerhetstiltak langs Fv 42, der strekningen ved Gyavatnet er svært rasutsatt. En kan 
ikke se at planen vil ha vesentlig negativ virkning jfr. §12-9 i PBL.

Rådmannen anbefaler at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med 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:
Reguleringsplan for rassikring og utbedring av Fv 42 del II med tilhørende kart og 
bestemmelse datert 29.10.2012 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
254852 Fv42 Planbeskrivelse_del 2.pdf
254853 Fv42 Reguleringsbestemmelser_del 2.pdf
254866 Rassikring av Fv42 ved Gyavatnet_DEL2_A3.pdf
254854 Uttalelser del II.pdf
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254855 Plan og profil_C01_A3.pdf
254856 Plan og profil_C01_A1.pdf
254857 Normalprofil_F01_A1.pdf
254858 Normalprofil_F01_A3.pdf

Parter i saken:
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PLANBESKRIVELSE FOR RASSIKRING AV FV42 GYADALEN – DEL II 

1. INNLEDNING 
Reguleringsplan for «Rassikring av Fv. 42 ved Gyavatnet» er utarbeidet tidligere og vedtatt av 
Eigersund kommune den 18. juni 2012. Denne reguleringsplanen utarbeides for å avsette areal til 
forlengelse av vedtatt reguleringsplan. 

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

2. EIENDOMSFORHOLD 
Forlengelsen av vedtatt reguleringsplan berører 1 eiendom.  

På gården Gya: 
Gnr. 118, bnr. 6: Håkon Hinna Gya, Postboks 512, 4376 Helleland 

3. PLANBESKRIVELSE 

3.1 Bakgrunn 
Formålet med planen å legge til rette for forlengelse av Fv42 samt ny bru over Skinnelv.  

3.2 Planstatus 
Planområdet er ikke medtatt i gjeldene kommuneplan for Eigersund kommune. 

3.3 Plankart 
Planen benevnes «Reguleringsplan for rassikring av Fv42 Gyadalen – del II», og er vist på 1 
plankart, tegning nr. R1, datert 31.10.2012, plan- og profiltegning C01 og normalprofiltegning F01,  

Planområdet er regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, med underformål offentlig 
kjøreveg, privat kjøreveg, annen veggrunn og LNFR areal.
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4. KONSKVENSER AV PLANFORSLAGET 

4.1 Generelt 
Forlengelse av Fv42 vil medføre bygging av ny bru over Skinnelv. Dagens situasjon viser at det ved 
store nedbørsmengder er stor vannføring i Skinnelv med oppstuing ved eksisterende bru.  

Ny bru over Skinnelv 

4.2 Trafikksikkerhet 
Tiltaket innebærer at vegstrekningen får ny og forskriftsmessig sikring mot utforkjøring i form av nytt 
vegrekkverk. Dette, samt en generell bedret standard på vegen, vil også medføre økt 
trafikksikkerhet på strekningen. 
Avkjørsler fra Fv42 utformes i henhold til Statens vegvesens håndbøker og skal godkjennes av 
Statens vegvesen. Forslag til plassering er vist på plankartet. 

4.3 Kulturminnevern 
Det er ingen kjente, automatisk fredede kulturminner i området.  

4.4 Barn og unge, samt funksjonshemmede 
Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for barn og unge, samt funksjonshemmede spesielt.  
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4.5 Landskap og naturmiljø 
Håndbok 151 om styring av utbyggings, drifts- og vedlikeholdsprosjekt setter krav om omtale av ytre 
miljø i reguleringsplaner. I håndboka under punkt 3.3.9 under kapittel om krav til reguleringsplaner 
heter det blant annet:  
“Mål og krav for ytre miljø fra tidligere plannivå, f. eks kommunedelplan og Ku, skal ivaretas i 
reguleringsplanarbeidet, herunder mål krav og konsekvenser for avlastet vegnett.  

Det skal under reguleringsplanarbeidet arbeides videre med miljøutfordringer for prosjektet, 
herunder omfang og krav til avbøtende tiltak.  

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

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

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

Rogaland fylkeskommune har gjort en kartlegging og prioritering av landskapskvalitetene og -
verdiene, med en politisk tilslutning til konklusjonene av arbeidet. Dette er nedfelt i rapporten «Vakre 
landskap i Rogaland». Rapporten deler landskapet inn i landskapsregioner etter NIJOS sitt 
nasjonale referansesystem for landskap og beskriver det karakteristiske for hver landskapsregioen. 
Gyadalen er karakterisert som «vakkert landskap» med regional interesse (3 av 4 stjerner), fordi 
den er karakteristisk og et godt eksempel på landskap i landskapsregion «Dal- og heilandskap» 
med få tekniske inngrep som dominerer i landskapet. 

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

Estetiske landskapsverdier
Langstrakt dalføre fra Helleland til Tonstad med høye og til dels stupbratte fjell. Gyadalen er et 
tydelig avgrenset landskapsrom i en smal dal hvor terrengformen er særpreget med et markert U-
profil. Fjellsidene i kontrast til Gyavannet dominerer landskapsbildet. Vekslingen mellom ur, glatte 
og bratte fjellsider uten vegetasjon som møter vann og vassdrag styrker intensiteten. Flatene kan
bestå av tynt morenedekke med noe vegetasjon. Vegetasjonen består hovedsaklig av naturlig furu, 
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bjørk, einer, gras, lyng og andre planter. Gyaåna renner gjennom dalen, gjennom større og mindre 
vann. Noe beitemark på flatene helt i nordøst.  

Området inneholder i dag ingen store tekniske inngrep som forringer landskapsopplevelsen i dalen. 
Riksvegen som strekker seg gjennom dalen, følger terrengformene med alle bukter og bergnabber, 
og underordner seg dalrommet. Enkelte fyllinger i vannet ser i dag ut som en integrert del av vegen. 
Disse varierer med nakne steinblokker og stein dekket av vegetasjon.  

Omfang – virkninger av tiltak 
Gjeldende reguleringsplan er en utvidelse av et rassikringstiltak. Fra broen vil vegen legges i fylling 
over eksisterende terreng med en bredde på ca. 220m  ut mot vannet i en høyde på 3-4 m ved ny 
bro nedenfor den eksisterende. En bukt på ca. 90 m bredde forsvinner i fylling. De naturlige 
buktningene av fjell- og terrengformene i strandsonen vil nærmest forsvinne. Linjeføringen er stivere 
og vegen oppfattes ikke lenger som godt integrert i landskapet og terrengformene.  

Avbøtende tiltak 

� Broens fundament må tilpasses retningen til elva, også for ikke å være til hinder for stor stein 
som følger med elva i vårløsningen. 

� Landskapet består av mye stein og noe vegetasjon. Fyllingene skal få et mest mulig naturlig 
preg. Fyllingene med en blanding av store og små blokker, og med vegetasjonsmatter 
innimellom der det passer med landskapet på motsatt side av vegen. Utseende skal være 
naturlig og «rufsete».  

� Beholde mest mulig av eksisterende vegetasjon. Fyllinger skal delvis tilbakefylles med jord. 
Revegeteringsmetode benyttes. Den går i hovedsak ut på at toppjordlaget skaves av, 
mellomlagres i ranker og legges tilbake oppå deponiet etter at anleggsarbeidene er ferdige.  
Metoden til Statens vegvesen skal følges. Følges opp av landskapsarkitekt i byggeperioden. 

� Fosse-/bekkeløp steinsettes for å unngå erosjon. Betongrør skal ikke være synlig. 
� Gamle vegsløyfer legges ned. Asfalten fjernes, og større stein, eventuelt til side lagt jord, 

eller det som virker som en naturlig forlengelse av sideterrenget, fylles over gammel veg. 
Landskapsarktiekt skal følge opp dette i detaljerings- og byggefasen. 

� Unngå unødige terrengskader ved kjøring og transport i anleggsfasen.   

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

Muligens finnes det ål i Gyavannet. Denne er en kritisk trua art i følge Norsk rødliste for arter 2010. 
Det er ikke registrert andre arter som er regnet som trua eller sårbare i Norsk Rødliste innenfor 
planområdet. Det er heller ikke utvalgte naturtyper eller prioriterte arter i planområdet (jfr. NML §§ 
23 og 52). Det er i tilgjengelig kunnskapsgrunnlag ikke registrert viktige naturtyper i planområdet, jfr. 
naturtypekartleggingen i kommunen. Skinnelva renner gjennom planområdet, og det vil bli etablert 
en ny bro over denne. Planlagt flytting av vei vil medføre en relativt stor utfylling i vann. Utfyllingen 
vil berøre naturlig kantsone langs vann, og vil også visuelt være dominerende. Størstedelen av 
arealet som utgjør kantsonen er beiteareal (gjødsla beite). Gyaåna har utløp like øst på for planlagt 
utfylling.  
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4.5.2.1 Vegetasjon 
Natur- og landbruksverdi 
Planen berører først og fremst areal mellom eksisterende vei og Gyavannet. Kantsonen har 
varierende bredde, men i store deler av planområdet er kantsonen rundt 30 – 40 meter. Kantsonen 
er ytterst bevokst med einer og enkelte bjørketrær. Resten av kantsonen, ca 20 meter er brukt som 
beiteareal. Totalt vil rundt 8 dekar beite gå tapt. Øst for bukta vil også noe dyrka jord gå tapt, ca 1 
dekar.

Påvirkning/konsekvens
ÅDT er oppgitt å være 750. Trafikkmengden er derfor forholdsvis lav. En kan likevel regne med noe 
avrenning fra vei, i form av salt og ulike tungmetaller. En vegetasjonssone vil kunne fange opp noe 
avrenning. Eksisterende kantsone er så brei at den har fungert som en god buffer mot vannet. Ny 
kantsone vil bli smalere.  

Eiendommen gnr 116, bnr 8 har i følge digitalt gårdkart (Skog og landskap) totalt rundt 40 dekar 
beiteareal. Ca 20% av eiendommens totale beiteareal vil dermed gå tapt ved planlagt flytting av vei.  

Avbøtende tiltak 
Ved etablering av ny kantsone må det være en viss minstebredde på kantsonen. Utforming av 
kantsonen kan med fordel variere noe for å få god landskapstilpassing. Som ett minimum bør 
skråningen med mot vannet utformes slik at vegetasjon kan vokse her.  

Lengst øst i planområdet, der ny veg grenser mot jordbruksareal, bør mest mulig areal tilbakeføres 
til landbruk. Terrenget bør tilpasses slik at helling mot landbruksareal ikke overstiger 1:8.  

4.5.2.2 Utfylling i vann   
Naturverdier i Gyavannet  
I databasen vann-nett er det oppgitt at samlet tilstand for Gyavannet er moderat. Tilstandsklassen 
er basert på økologiske parametere og vurdering av påvirkning. Gyavannet inngår i 
vassdragsreguleringen i Hellelandsvannet og det er etablert en vannkraftsdam i vestre ende av 
vannet. Videre har Dalane Kraft AS sendt inn søknad om konsesjon for å utnytte en større del av 
det energipotensialet som finnes i øvre del av Hellelandsvassdraget. pH i Gyavannet er svært lav 
(5,1 målt i 2007), dette på grunn av langtransportert forurensing og sur nedbør.  

Hellelandsvassdraget var tidligere lakseførende opp til Gya. I dag er den opprinnelige 
laksestammen regnet som utdødd på grunn av forsuring (kategori 1, tapt bestand i henhold til DNs 
lakseregister). Elva er i praksis stengt for oppvandring av laks og sjøørret ved Øgreifoss, som ligger 
drøyt 5 km fra elvas utløp i sjøen. Oppvandringsmulighetene er redusert som følge av inngrep. 
Gyavannet har likevel stor bestand av stedegen ørret. Muligens finnes det også ål i vannet.  

Det foreligger ikke dybdekart av Gyavannet i kjente databaser. Profilkart som er utarbeidet i 
forbindelse med ny, planlagt vei viser at terrenget er bratt lengst vest i Gyavannet. Bukta lengst øst, 
som blir berørt i denne planen, er imidlertid grunn. De grunneste partiene synes generelt å ligge i 
østre del av vannet. Gyaåna som renner ut like øst for planlagt utfyllingsområde er trolig viktig 
gyteområde for ørret.  

Påvirkning
Planlagt utbedring på veg vil medføre en forholdsvis stor fylling. Bukta med naturlig kantsone lengst 
øst i planområdet vil bli fylt igjen. Veilinjen vil på det meste bli flyttet mellom 20 – 25 meter sørover 
sammenliknet med dagens trase. Dette vil føre til en bortimot 20 meter fylling i vann mellom vei og 
dagens strandsone. I tillegg vil det bli en fylling på 10 meter utenfor veilinja. Totalt rundt 3.000 m2 av 
bunnen i Gyavannet vil bli berørt innenfor i reguleringsplanen som nå blir lagt fram.  

Fyllingen kommer i tillegg til utfylling som allerede er planlagt i godkjent reguleringsplan der rundt 
16.000 m2 av bunnen blir berørt. Gyavannet har en total overfalte på rundt 1,11 km2. Samlet vil 
dermed ca 1,8 % av bunnarealet i Gyavannet bli dirkete berørt av utfylling for planlagt 
rassikringstiltak. Planlagt utfylling ligger mindre enn 100 meter fra utløpet av Gyaåna.   
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Inngrepet i Gyavannet gir reduksjon av areal. Det er sannsynlig at dette medfører noe reduksjon i 
produksjonspotensialet for fisk. Særlig de grunnere partiene lengst mot øst, som blir fylt igjen, har 
betydning for fiskeproduksjon.  

Avbøtende tiltak  
Bruke siltgardin for å hindre tilslemming av finsediment fra sprengstein som skal fylles i Gyavannet.   

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

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

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

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

Tema Problemstillinger 

Landbruk - Skråning mot dyrka mark skal ikke 
overstige 1:8 

Elver � Unngå tilslemming av bekkeløp under 
anleggsarbeid. Dette gjelder både 
Skinnelva og Gyaåna.   

� Ny bro over bekk bør ha minst like stor 
bredde og lysåpning som dagens bro.  

� Inngrep i eksisterende kantsone mot 
elv/bekk skal være minst mulig.  

� Skinnelvas nedre del steinsettes for å 
unngå erosjon 

Utfylling i vann – kantsone mot vann � Bruke siltgardin for å hindre unødvendig 
tilslemming av bunn i Gyavannet 

� Fyllingen skal ha et mest mulig naturlig 
preg, med ulik steinstørrelse og større 
stein stikkende opp og vegetasjonsmatter 
inni mellom.

� Fyllingen bør ikke være brattere enn 1:2 
for at vegetasjon skal kunne etablere 
seg.  

Vegetasjon - terreng � Beholde mest mulig av eksisterende 
vegetasjon.

� Kantsonen mot Gyavannet skal 
revegeteres, dvs. delvis eller helt 
tilbakefylles med stedegen jord/ 
vegetasjon i felt/ områder. Utseendet skal 
være naturlig og «rufsete». 

� Unngå unødige terrengskader ved 
kjøring og transport i anleggsfasen. All 
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jord i anleggsbeltet som vil bli overkjørt 
skaves av og tas vare på til senere 
revegetering.

Bro � Broens fundament tilpasses retningen på 
elva for god gjennomstrømning og 
landskapstilpassing. 

Eksisterende veg � Gammel asfalt fjernes 

Kilder:
- WMS-tjeneste fra Direktoratet for naturforvaltning: 

http://dnweb12.dirnat.no/wms/wmsinfodn/WMS_Info_WMS_oversikt.asp 
ftp://ftp.dirnat.no/pub/Naturtyper/Shape/

- Vann-nett: http://vann-nett.nve.no/saksbehandler/
- Nors Rødliste 2010: http://www.artsdatabanken.no/Article.aspx?m=268&amid=8237
- Gårdkart på nett, skog og landskap: 

http://www.skogoglandskap.no/kart/gardskart_pa_internett
- Vakre landskap i Rogaland, av Rogaland fylkeskommune og Stavanger Turistforening, 2005 
- Nasjonalt referansesystem for landskap - Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner. 

NIJOS rapporter 10/05, 2005. 
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4.6 Konsekvenser i anleggsperioden 
Anleggstrafikk vil medføre at det er stort innslag av tunge kjøretøyer. Det vil bli nedsatt fartsgrense 
innen anleggsområdet. Dette vil medføre at trafikanter må regne med lengre reisetid og noe venting. 

For risikofylt arbeid vises til pkt. 4.7 nedenfor. 

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

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

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

Følgende arbeider kan representere en fare i utførelsesfase: 
� Arbeid på steder med passerende trafikk 
� Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller fallende gjenstander 
� Arbeid med montering av tunge elementer 
� Arbeid som kan innebære fare for helseskadelig eksponering av støv, gass og støy 
� Arbeid som kan utsette personer for kjemiske og/eller biologiske stoffer 

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

Det skal også gjøres nødvendige sikkerhetsvurderinger i forbindelse med byggeplannivået. 
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5. INNKOMNE UTTALELSER TIL OPPSTARTVARSEL 
Oppstartvarsel er iht. plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjort i Dalane Tidende.  
I tillegg er berørte grunneiere og offentlige myndigheter varslet direkte med brev.   

Følgende er varslet: 
Håkon Hinna Gya Postboks 512 4376 Helleland 
Tor Olav Gya Gyaveien 90 4376 Helleland 
Asle Lars Klungland Sirdalsveien 718 4376 Helleland 
Eigersund kommune, plankontoret Postboks 580 4379 Egersund 
Statens vegvesen, Region vest Askedalen 4 6863 Leikanger 
Eigersund kommune, miljø og 
drift

Postboks 580 4379 Egersund 

Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 Stavanger 
Rogaland fylkeskommune, kultur Postboks 798 4004 Stavanger 
Rogaland fylkeskommune, regional Postboks 798 4004 Stavanger 
Dalane Energi Postboks 400 4379 Egersund 
Funksjonshemmedes råd Postboks 580 4379 Egersund 
Barn og unges representant Postboks 580 4379 Egersund 
Eldrerådet Postboks 580 4379 Egersund 
NVE, Region sør Postboks 2124 3103 Tønsberg 
Dalane Friluftsråd Postboks 580 4379 Egersund 
Eigersund Politistasjon  4379 Egersund 
Fylkesmannen i Rogaland, 
landbr.

Postboks 59 4001 Stavanger 

Regionantikvaren for Dalane Postboks 580 4379 Egersund 
Telenor Servicesenter, utbygging Postboks 7150 5020 Bergen 
Lyse Energi AS Postboks 8124 4069 Stavanger 
Lyse Nett AS Postboks 8124 4069 Stavanger 

Innen uttalelsesfristens utløp har det kommet inn uttalelser fra følgende: 

� Eigersund kommune, felles brukerutvalg, datert 19.10.2012 
� Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen, datert 22.10.2012 og 25.10.2012 
� Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen, datert 22.10.2012 
� Statens vegvesen, Region vest, datert 15.10.2012 
� NVE, Region sør, datert 09.10.2012 

Eigersund kommune, felles brukerutvalg: 
Har ingen merknader til saken 

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

Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen: 
I tillegg til det som står i vår forrige uttale, ser vi det som viktig at en finner gode planløsninger som i 
minst mulig grad kommer i konflikt med vassdraget. Det vil både være viktig å begrense behovet for 
utfyllinger og skjæringer, samt å begrense naturinngrepene og sikre estetisk gode løsninger. 
Fylkesmannen ser det som positivt at varslet presenterer landskap, natur og miljø som nøkkeltema 
ved planutformingen. 
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Statens vegvesen, Region vest: 
Har ingen merknader til oppstart av planarbeidet 

NVE, region sør: 
Gya har utløp i Gyavannet. Det er foretatt betydelige flomsikrings- og erosjonssikringstiltak i nedre 
del av Gya. Del av reguleringsområdet dekker område som er oversvømt ved flom i Gya og 
Gyavannet. Planarbeidet må avklare om dette kan ha betydning for flomnivåene i Gya. En økning 
av flomnivåene kan bety overtopping av flomvoll og uønskede belastninger på konstruksjonen og 
avbøtende tiltak vil være nødvendig. Tiltak er utført i regi av NVE, men tilhører de eiendommer de er 
lokalisert til. 
Som det fremgår av deres bilde som følger varslet er det et flott område ved utløpet av Gya. 
Planarbeidet må ta høyde for at arealbruk og bearbeiding av berørte områder utføres på en slik 
måte at det ikke svekker vassdragsmiljøet og tilhørende kantsoner. 

6. PLANPROSESS 
Planutkastet fremmes av Rogaland fylkeskommune, samferdselsseksjonen i samarbeid  
med Statens vegvesen. 

Planoppstart ble annonsert og sendt ut den 08.10.2012 med frist for uttalelse 28.10.2012. 
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7. ROS-ANALYSE 

Nedenstående mal benyttes for utarbeidelse av ROS-analyse: 

Forslag til 
reguleringsplan for 
område:

Rassikring av Fv. 42 ved Gyavatnet – Del II 
Navn på planområdet

Gnr. 118, bnr. 6   Dato 30.10.2012 
      

NATURBASERT  
SÅRBARHET 

Risiko = 
R
Ikke
Aktuell = 
IA

Dokumentasjonsgrunnlag Dersom Risiko: 
Forslag til 
forebyggende tiltak 

Er det fare for skred, ras 
eller steinsprang? 
http://www.skrednett.no

IA

Er det fare for flom eller 
erosjon? 
http://nve.no/

R Det kan være fare for flom i 
Gyavatnet. 

Fyllinger mot 
Gyavatnet 
steinsettes/sikres 
mot erosjon 

Er det fare for stormflo? IA

Er det fare for radon? 
http://www.nrpa.no/radon IA

Er det fare for spesielle 
værforhold
(lokale fenomen) 

IA

Eventuelle andre 
naturbaserte farer i 
området?

IA

VIRKSOMHETSBASERT  Risiko = Dokumentasjonsgrunnlag Dersom Risiko: 

Side 330 av 998



12

SÅRBARHET R 
Ikke
Aktuell = 
IA

Forslag til 
forebyggende tiltak

Er det trafikkfare i eller i 
tilknytning til området? IA

Er det fare med hensyn til 
elektromagnetisk felt fra 
kraftledninger? 
http://www.nrpa.no/

IA

Medfører planforslaget 
risiko (støy, støv, etc.) i 
sammenheng med 
nærhet til 
vegtrafikk/transportnett 
eller
skipstrafikk/kaianlegg? 

IA

Er det fare i 
sammenheng med 
industrianlegg – 
brann/eksplosjon,
virksomheter der 
kjemikalieutslipp eg/eller 
annen forurensing kan 
skje, lagringsplasser 
(industrianlegg, havner, 
bensinstasjoner der farlig 
staff lagres)? 

IA

Eventuelle andre 
virksomhetsbaserte farer 
i området? 

IA

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

Begrep Frekvens

Lite sannsynlig Mindre enn en gang hvert 50. år 

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

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

Ofte Flere enn en gang i året 

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

Begrep Liv og helse Miljø Materielle verdier 

Ubetydelig Ubetydelige/ufarlige  

skader 

Ubetydelige skader 

på miljøet 

Skader opp til kr. 

50.000

En viss fare Få og små 

personskader 

Skader som krever 

mindre tiltak 

Skader fra kr. 50.000 

til 500.000 

Kritisk Alvorlige 

personskader, 

dødsfall kan 

forekomme 

Miljøskader som 

krever større tiltak 

Skader fra kr. 

500.000 til 5.000.000 

Farlig Alvorlige skader/noen 

døde/langtidsskade 

Omfattende og 

langvarige skader på 

miljøet

Skader fra kr. 

5.000.000 til 

50.000.000

Katastrofalt Store skader, mange 

døde/stor

langtidsskade 

Omfattende og 

uopprettelige skader 

på miljøet 

Skader over kr. 

50.000.000

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

Videre må planlegger/utbygger komme med forslag til forebyggende tiltak dersom det blir påvist 
risiko i  
området.

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

ROS-analysen skal utarbeides av fagkyndige. 
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8.1 Vurdering av uønskede hendelser 
Som det framgår av ROS – analysen kan tiltaket medføre en uønsket hendelse som det bør 
iverksettes tiltak for å forebygge. Dette gjelder støvplager ved fylling i deponi. Hendelser og 
forebyggende/avhjelpende tiltak beskrives nedenfor.  

8.2 Flomfare 
Fyllinger mot Gyavatnet steinsettes/sikres mot erosjon.  

På denne bakgrunn vurderes hendelsen å kunne få ubetydelige følger.   
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR RASSIKRING AV  
FV42 GYADALEN – DEL II 

1. GENERELT 

1.1 Plangrense 

Arealet innenfor reguleringsplangrensene skal benyttes som vist i planen. 
Vedtatt plan er bindende for arealbruk, fradeling og bygge – og anleggsvirksomhet innenfor 
planområde.

2. AREALFORMÅL (PBL § 12-5) 

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

Formålet med reguleringsplanen er utbedring av eksisterende veg til vegklasse S2 med fartsgrense 
80 km/t. 

2.1 Reguleringsområdet reguleres til følgende formål 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL§12-5, nr.2) 

� Kjøreveg (Offentlig) 
� Kjøreveg (privat) 
� Annen veggrunn – teknisk anlegg 
� LNFR areal 

3. FELLESBESTEMMELSER 

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

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

3.3 Beplanting. Det tillates kun stedsbudne arter 

3.4 Fylling i vann og vassdrag. Alle fyllingsarbeider i Gyavatnet utføres iht. bestemmelsene i 
forurensingsforskriftens kapittel 22. 
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4. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

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

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

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

5. REGULERINGSFORMÅL 

5.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
5.1.1 I planområdet skal det anlegges kjøreveg og annet trafikkområde som vist på 
reguleringsplanen. 

5.1.2 Areal for kjøreveg er avsatt etter vegtype S2 med vegbredde 8.5 meter med skulder + 
breddeutvidelse og rekkverksrom. 

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

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

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

5.1.5 Godkjente avkjørsler er vist på reguleringsplanen. Eventuelt nye avkjørsler må godkjennes av 
Rogaland fylkeskommune. Avkjørsler utformes og vedlikeholdes i henhold til Statens vegvesen 
normaler.
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
199/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012

Mindre reguleringsendring - gnr. 8 bnr. 18 Hauen Camping, 
Hovland
  

Sammendrag:
Det er innkommet søknad om mindre reguleringsendring for gnr 8 bnr 18-Hauen camping-
Hovlandsom medfører endring i reguleringsbestemmelsens § 2 vedrørende størrelse på
utleiehyttene på grunn av endringer i kundemassen og endrede krav til krav universell 
utforming. Denne endringen emdfører at en endrer størrelsen fra maksimalt 30m2 til 50m2. 
Rådmannen vurderer at dette kan fremmes som en mindre reguleringsendring, da en kun 
justerer bestemmelsene og vil anbefale endringen. En viser til at dette vil være positivt for 
alle brukere og vil styrke driftsgrunnlaget for campingplassen.

Saksgang:
MU avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 14.11.2012:
Miljøutvalget vedtar mindre reguleringsendring i reguleringsplan for reguleringsplan 15-7 gnr 
8 bnr 18-Hovland som medfører at størrelse på utleiehyttene i § 2 blir endret:

1. ”Grunnarealet for utleiehyttene må ikke overstige 50 m².”

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i plan og bygningsloven jf. § 12-4.

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Mindre reguleringsendring - gnr. 8 bnr. 18 Hauen Camping, Hovland
Reguleringsendringen er varslet til berørte parter, naboer. Det er ikke kommet inn 
merknader.

En vil i denne saken komme inn på følgende forhold:
- vurdering om det er mindre vesentlig reguleringsendring
- kort presentasjon av hva saken gjelder
- rådmannens vurdering og konklusjon

1. Vurdering om det er mindre vesentlig reguleringsendring
En vurderer dette til å være en mindre vesentlig reguleringsendring etter §12-14, der det står 
følgende:
”§ 12–14 Endring og oppheving av reguleringsplan
For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for 
utarbeiding av ny plan. Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre 
endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. Små 
endringer kan delegeres til administrasjonen. Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges 
berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, skal gis 
anledning til å uttale seg. Jf. for øvrig § 1–9.”

Det reises ofte spørsmål om hva som kan anses for "mindre vesentlig endring" av 
reguleringsplan. I noen grad må det være opp til et skjønn i det enkelte tilfelle hvor grensen 
går. Det er heller ikke gitt uttømmende retningslinjer. En støtter seg i hovedsak på erfaringer 
og praksis ifra tidligere lov jfr. §28-1 nr. 2. Selv om mindre vesentlig endring av 
reguleringsplan behandles noe enklere enn full reguleringsendring etter gjelder 
bestemmelsene om samråd og medvirkning også for slike endringer, dvs. at bl.a. berørte 
sektormyndigheter må gis anledning til å uttale seg. Det er ikke klageadgang på avslag på en 
mindre vesentlig reguleringsendring.

Grensegangen mellom vesentlig og mindre vesentlig endring av reguleringsplan er et 
skjønnsspørsmål som må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Viktige forutsetninger for å 
gjennomføre planen skal ikke forandres nevneverdig dersom endringen skal kunne 
behandles som "mindre vesentlig", noe en mener denne justeringen ikke medfører da en 
vurderer at bestemmelsene blir mer funksjonelle og tydelige, men endrer ikke forutsetningen. 

Endring i bestemmelsene vil som hovedregel kunne behandles som en mindre vesentlig 
reguleringsendring. Dersom det faste planutvalget er i tvil om endringen er vesentlig, bør 
saken uansett behandles som vesentlig. Det samme gjelder dersom statlige og regionale 
myndigheter kommer vurderer endringen som vesentlig.

Etter en samlet vurdering vil en konkludere at dette dreier seg om mindre reguleringsendring 
da det gjelder endring av bestemmelsene samt viktige forutsetninger for å gjennomføre 
planen ikke blir endret. Videre medfører ikke endringen at en utelater formål. Dette vil så 
langt en vurderer det således komme inn under begrepet mindre vesentlig 
reguleringsendring og saken blir derfor fremmet etter §12-14.

Barn, unge
Ingen kjente.

§68 vurdering
Ingen kjente.

Universell utforming
Det blir lettere å tilrettelegge for alle brukergryupper gjennom denne endringen.
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Trafikksikkerhet, parkering m.m.
Ingen kjente av endringen. Medfører rekkefølgekrav

2. Kort presentasjon av hva saken gjelder
I reguleringsplan for Hovland gnr. 8 bnr.18 Hauen camping datert 12.06.1995 søker en om 
en endring av §2. Den omsøkte endringen gjelder begrensningen på grunnareal for 
utleiehytter. I vedtektene fra 12.06.1995 er det satt en begrensning på grunnflate på inntil 
30m2.  Eier ønsker å heve denne grensen til 50m2 grunnflate. Begrensningen på 50m2 er 
maksimal størrelse på bygget målt på grunnmur.

3. Gjennomgang av uttaler

Grunneiere, naboer er kontaktet. Det er ikke kommet inn merknader. 

4. Rådmannens vurdering og konklusjon
Rådmannen viser til gjennomgang og vurdering i pkt. 1-3 og vil derfor etter en samlet 
vurdering innstille på at Miljøutvalget vedtar en mindre vesentlig reguleringsendring:

1. ”Grunnarealet for utleiehyttene må ikke overstige 50 m².”

Universell utforming:
Ivaretatt gjennom bestemmelser, ny PBL og TEK. De nye bestemmelsene ivaretar 
tilgjengelighet på en bedre måte enn gjeldende bestemmelser.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente. Viser til egen sak knyttet til utbygging av Tua.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum
~ o ~

Alternative løsninger:
Miljøutvalget vedtar ikke en mindre reguleringsendring i reguleringsplan for reguleringsplan 
15-7 gnr 8 bnr 18-Hovland som medfører at størrelse på utleiehyttene i § 2 blir endret.

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i plan og bygningsloven jf. § 12-4.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
246871 Søknad om mindre endring i reguleringsplan gnr. 8 bnr. 18
254848 Nabovarsel utført av Jarle Hovland
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 26.09.2012 Jarle Hovland Søknad om mindre endring i reguleringsplan gnr. 
8 bnr. 18

2 U 18.10.2012

HOVLAND GEORG; 
HOVLAND JAN EIVIND; 
HOVLAND MARIA 
THERESE; 
HOVLAND PER; 
HOVLAND REIDAR; 
HOVLAND RONNY; 
HOVLAND TELLEF; 
NETLAND BJØRN 
TORE; 
NETLAND RANDI; 
PEDERSEN GUNHILD 
JOHANNE; 
SKÅRA RAGNHILD; 
TØNNESEN KJELL 
REIDAR; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Rogaland
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland

Mindre reguleringsendring - gnr. 8 bnr. 18 Hauen 
Camping, Hovland

4 U 14.11.2012 Hauen Camping Nabovarsel - utført av søker Jarle Hovland

Parter i saken:
            
N HOVLAND GEORG STEINBAKKEN 28 4374 EGERSUND
N HOVLAND JAN EIVIND STEINBAKKEN 50 4374 EGERSUND
N HOVLAND MARIA 

THERESE
HOVLANDSVEIEN 85 4374 EGERSUND

N HOVLAND PER HOVLANDSVEIEN 63 4374 EGERSUND
N HOVLAND REIDAR STEINBAKKEN 30 4374 EGERSUND
N HOVLAND RONNY HOVLANDSVEIEN 85 4374 EGERSUND
N HOVLAND TELLEF STEINBAKKEN 56 4374 EGERSUND
N NETLAND BJØRN 

TORE
STEINBAKKEN 48 4374 EGERSUND

N NETLAND RANDI STEINBAKKEN 48 4374 EGERSUND
N PEDERSEN GUNHILD 

JOHANNE
HOVLANDSVEIEN 87 4374 EGERSUND

N SKÅRA RAGNHILD STEINBAKKEN 42 4374 EGERSUND
N TØNNESEN KJELL 

REIDAR
BOKS 241 4379 EGERSUND
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Til Eigersund kommune Hovland 26/9.2012

Byggesak.

Søknad om mindre endring i reguleringsplan for Hovland GNR 8. BRN.18
Hauen Camping, Steinbakken, 4370 Egersund.

I reguleringsplan for Hovland gnr. 8 bnr.18 Hauen camping datert 12.06.1995 søker vi herved om en 
endring av §2. 

Den omsøkte endringen gjelder begrensningen på grunnareal for utleiehytter. I vedtektene fra 
12.06.1995 er det satt en begrensning på grunnflate på inntil 30m2. Vi ønsker å heve denne grensen 
til 50m2 grunnflate. Begrensningen på 50m2 er maksimal størrelse på bygget målt på grunnmur.

Grunnen til at vi ønsker å utvide våre eksisterende hytter er endringer i kundemasse og krav om 
universell utforming. Vi har lenge sett en endring i kundemassen der gjestene blir eldre og etterspør 
hytter tilrettelagt for mennesker med svekket helse og førlighet. Store soverom der alle sengene står 
på gulvet, og bad med wc og dusj er etterspurt. Fire av våre hytter har køysenger, to hytter har hems 
med en bratt trapp som ikke er egnet for personer med svekket førlighet. Dette fører til at vi ikke kan 
gi disse gjestene det tilbudet de etterspør. To av våre hytter har ikke innlagt vann og har heller ikke 
eget bad. Gjestene i disse hyttene må benytte sanitæranlegget. Disse hyttene er mye i bruk om 
sommeren men står tomme om vinteren.

En annen kundegruppe som etterspør hytter om høsten, vinteren og våren er firma og håndverkere. I 
vår region er det til tider mange innleide arbeidere som ønsker overnatting alt fra noen dager til 5-6 
uker. Kravet fra disse er ett soverom med dør pr. mann. Dusj og wc skal også være i hytten. Vi ønsker 
å imøtekomme de ønsker og krav som våre kunder har og vil derfor utvide eksisterende soverom og i 
tillegg bygge nye på de hyttene der dette er mulig å få til. Vi ønsker også å utvide baderommene slik 
at de også kan være funksjonelle for rullestolbrukere.

Det vil være mulig å utvide noen av hyttene og likevel være innenfor de begrensninger som er i 
reguleringsplanen. Vi må da søke om dispensasjon ovenfor regelverket for universell utforming og 
tilgjengelighet for bl.a. rullestolbrukere. Dette ønsker vi ikke å gjøre. Vi ønsker derimot å tilrettelegge 
våre hytter for alle brukere, også de med spesielle behov. 

Hauen Camping

Jarle Hovland
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 19.11.2012
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-13/1915, GBR-
13/1701
Arkivsaksnr.:
11/1264
Journalpostløpenr.:
12/29543

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
200/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012

Mindre reguleringsendring gnr. 13 bnr. 1915 - Strandgaten 
49 
  

Sammendrag:
Denne saken gjelder tilføyelse i bestemmelsene §2.2 Byggeområder for 22.4 offentlige 
bygninger og medfører at bruken av Strandgaten 49 merket offentlig kontor også tillates 
brukt til private kontor samt til lokaler for frivillige lag og organisasjoner. Dette er det gamle 
skolekontoret og skal avhendes. I utgangspunktet omfattet denne søknaden også endring av 
gatetun/offentlige parkeringsplasser til private plasser i Nedre Bekkegaten. Dette kan ikke 
fremmes som mindre reguleringsendring pga. naboprotester samt at rådmannen vurderer at 
offentlige parkeringsplasser ikke bør gjøres om til private. Det er lite parkeringsplasser i 
denne delen av byen og det vil i så fall også skape presedens i forhold til andre deler av 
byen. Rådmannen anbefaler at bestemmelsene endres slik at Strandgaten 49 merket kontor 
tillates brukt til private kontor samt til lokaler for frivillige lag og organisasjoner.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 19.11.2012:

Planteknisk utvalg vedtar mindre reguleringsendring i reguleringsplan for Egersund sentrum 
(2-1)tilføyes følgende setning til § 2.2 byggeområder for 2.2.4 offentlige bygninger:
1. ”Bebyggelsen merket offentlig kontor gnr. 13 bnr. 1915 i Strandgaten 49 tillates brukt til 

private kontor samt til lokaler for frivillige lag og organisasjoner. Eventuelle 
bygningsmessige tilpassinger skal skje etter antikvariske prinsipper.”

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i plan og bygningsloven jf. § 12-4.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Side 354 av 998



2

Mindre reguleringsendring gnr. 13 bnr. 1915 - Strandgaten 49 
Reguleringsendringen er varslet til berørte parter, naboer. Det er kommet inn merknader som 
er gått gjennom i saken og som medfører at det kun er Strandgaten 49 det fremmes 
endringer for.

En vil i denne saken komme inn på følgende forhold:
- vurdering om det er mindre vesentlig reguleringsendring
- kort presentasjon av hva saken gjelder
- rådmannens vurdering og konklusjon

1. Vurdering om det er mindre vesentlig reguleringsendring
En vurderer dette til å være en mindre vesentlig reguleringsendring etter §12-14, der det står 
følgende:
”§ 12–14 Endring og oppheving av reguleringsplan
For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for 
utarbeiding av ny plan. Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre 
endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. Små 
endringer kan delegeres til administrasjonen. Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges 
berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, skal gis 
anledning til å uttale seg. Jf. for øvrig § 1–9.”

Det reises ofte spørsmål om hva som kan anses for "mindre vesentlig endring" av 
reguleringsplan. I noen grad må det være opp til et skjønn i det enkelte tilfelle hvor grensen 
går. Det er heller ikke gitt uttømmende retningslinjer. En støtter seg i hovedsak på erfaringer 
og praksis ifra tidligere lov jfr. §28-1 nr. 2. Selv om mindre vesentlig endring av 
reguleringsplan behandles noe enklere enn full reguleringsendring etter gjelder 
bestemmelsene om samråd og medvirkning også for slike endringer, dvs. at bl.a. berørte 
sektormyndigheter må gis anledning til å uttale seg. Det er ikke klageadgang på avslag på en 
mindre vesentlig reguleringsendring.

Grensegangen mellom vesentlig og mindre vesentlig endring av reguleringsplan er et 
skjønnsspørsmål som må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Viktige forutsetninger for å 
gjennomføre planen skal ikke forandres nevneverdig dersom endringen skal kunne 
behandles som "mindre vesentlig", noe en mener denne justeringen ikke medfører da en 
vurderer at bestemmelsene blir mer funksjonelle og tydelige, men endrer ikke forutsetningen. 

Endring i bestemmelsene vil som hovedregel kunne behandles som en mindre vesentlig 
reguleringsendring. Dersom det faste planutvalget er i tvil om endringen er vesentlig, bør 
saken uansett behandles som vesentlig. Det samme gjelder dersom statlige og regionale 
myndigheter kommer vurderer endringen som vesentlig.

Etter en samlet vurdering vil en konkludere at dette dreier seg om mindre reguleringsendring 
da det gjelder endring av bestemmelsene samt viktige forutsetninger for å gjennomføre 
planen ikke blir endret. Videre medfører ikke endringen at en utelater formål, men presiserer 
bruksområdet. Dette vil så langt en vurderer det således komme inn under begrepet mindre 
vesentlig reguleringsendring og saken blir derfor fremmet etter §12-14.

Barn, unge
Ingen kjente.

§68 vurdering
Ingen kjente.

Universell utforming
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Dette er et eldre bygg som ligger i vernesone I og vil måtte håndteres i forbindelse med 
byggesak eller lignende. Selve reguleringsendringen vil ikke ha konsekvens jfr. også at 
Felles brukerutvalg ikke har merknader til endringen.

Trafikksikkerhet, parkering m.m.
Ingen kjente av endringen. 

2. Kort presentasjon av hva saken gjelder

Eigersund kommune har vedtatt å selge gnr. 13 bnr. 1915 - Strandgaten 49
(Hammergården) som i reguleringsplan vedtatt 18.02.1991 er regulert til Speialområder i
kombinasjon med byggeområder-Offentlige bygninger (kontorer). Bygningen er for tiden ikke
i bruk og Eigersund kommune har heller ikke planer/behov for å bruke bygningen.

Da det antas at det ikke vil være kjøpere til en bygning regulert som beskrevet over, så
søkes det om endring av bestemmelsene slik at det åpnes opp for også å kunne benytte 
lokalene til private kontor, lokaler for frivillige lag og organisasjoner samt forsamlingslokale. 

Det var i utgangspunktet søkt om en endring i arealbruken som også omfattet bolig. Det var 
ikke mulig å løse parkeringskravet i forhold til bolig og dette ville medført endring av 
offentlige parkeringsplasser (gatetun i reguleringsplanen) til privat parkering. Rådmannen 
vurderer det som uheldig å gjøre om offentlige parkeringsplasser til private og viser til at 
dette også vil skape presedens i forhold til andre deler av byen som har de samme 
utfordringene. Det er også innkommet protester fra naboer herunder Feylingsbua som går 
imot endring av parkeringsplasser. Dette gjør at saken knyttet til parkeringsplasser ikke kan 
fremmes som en mindre reguleringsendring.

Denne søknaden ble trukket etter møte med bygg- og eiendom og en sendte ut nytt varsel 
om mindre reguleringsendring datert 18.10.12 og det er denne med tilhørende uttaler som 
behandles i denne saken og omfatter ikke parkering, men kun bruk av bygning på 13/1915. 
En har i samråd med bygg og eiendomsseksjonen foreslått å legge inn en bestemmelse til 
Hammergården slik at bruken også vil omfatte private kontor samt lokaler for frivillige lag og 
organisasjoner. 

Formuleringen vil således være:
”Bebyggelsen merket offentlig kontor gnr. 13 bnr. 1915 i Strandgaten 49 tillates brukt til 
private kontor samt til lokaler for frivillige lag og organisasjoner. Eventuelle bygningsmessige 
tilpassinger skal skje etter antikvariske prinsipper.”

3. Gjennomgang av uttaler
Grunneiere, naboer samt berørte statlige myndigheter er kontaktet senest i brev datert . Det 
er kommet inn følgende uttaler:

Fra Merknader Administrasjonens foreløpige 
vurdering

Uttaler
1. Stiftelse Feylingsbua 

Egersund
� Ber om at 

reguleringsendringen 
kun skal omfatte gnr. 
13/1915 – Strandgaten 
49 og at en utelater i sin 
helhet brn. 1701. Som 
skal være uforandret.

� Rådmannen viser til at 
reguleringsendringen kun 
omfatter gnr. 13 bnr. 1915 i 
Strandgaten 49. Den omfatter 
ikke bnr. 1701.

J

2. Regionantikvaren � Det hadde vært noe mer 
betryggende hvis det 
hadde kommet en 

� Rådmannen legger dette til 
grunn.

J
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tilføyelse: ”Bebyggelsen 
merket kontor tillates 
utleid til private kontorer 
og allmennyttige 
forsamlingslokaler” og 
med tilføyelse:
Eventuelle 
bygningsmessige 
tilpassinger skal skje 
etter antikvariske 
prinsipper.

3. Felles brukerutvalg � Ingen merknad. � Rådmannen tar dette til 
orientering.

O

4. Rådmannens vurdering og konklusjon
Rådmannen viser til gjennomgang og vurdering i pkt. 1-3 og vil derfor etter en samlet 
vurdering innstille på at PTU vedtar en mindre vesentlig reguleringsendring:

1. ”Bebyggelsen merket offentlig kontor gnr. 13 bnr. 1915 i Strandgaten 49 tillates brukt 
til private kontor samt til lokaler for frivillige lag og organisasjoner. Eventuelle 
bygningsmessige tilpassinger skal skje etter antikvariske prinsipper.”

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente. En antar det vil gjøre det lettere å få solgt bygningen.
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum
~ o ~

Alternative løsninger:
Miljøutvalget vedtar ikke mindre reguleringsendring i reguleringsplan for Egersund sentrum 
(2-1) for § 2.2 byggeområder for 2.2.4 offentlige bygninger.

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i plan og bygningsloven jf. § 12-4.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

254102 Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring gnr. 13 bnr. 1915 
og gnr. 13 bnr. 1701 - Strandgaten 49 og Nedre Bekkegate

251794 Uttalellse til reguleringsendring gnr. 13 bnr. 1915 og gnr. 13 bnr. 1701 - Strandgaten 
49 og Nedre Bekkegate

249737 Reguleringsendring gnr. 13 bnr. 1915 og gnr. 13 bnr. 1701 - Strandgaten 49 og 
Nedre Bekkegate

187564 Utsnitt av reguleringsplan Strandgaten 49 og Nedre Bekkegate.pdf
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 31.05.2011 Eigersund kommune
Søknad om omregulering av gnr. 13 bnr. 1915 
(Strandgaten 49) og gnr. 13 bnr. 1701 (areal ved 
Nedre

2 U 22.08.2011

TVEDT TOVE 
SYNNØVE; 
PETTERSON UNNI; 
PETTERSON ODDVAR; 
GUNDERSEN JACOB 
STIAN; 
FEYLINGSBUA 
EGERSUND 
STIFTELSEN; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
EIGERSUND 
HAVNEVESEN KF; 
Bjarne Rosenblad; 
Mattilsynet; 
Roger Tengsareid; 
Knut Jan Kluge; 
Ernst Torgersen; 
Helge Waage; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Sentrumsforeningen i 
Egersund; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Dalane Energi; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS

Forespørsel om reguleringsendring - gnr. 13 bnr. 
1915 og gnr. 13 bnr. 1701 - Strandgaten 49 og 
Nedre Bekkegate

4 X 22.08.2011 Bestemmelser for reguleringsplan Egersund 
sentrum

3 X 22.08.2011 Utsnitt av reguleringsplan Strandgaten 49 og 
Nedre Bekkegate

5 I 07.09.2011 Statens vegvesen
Uttalelse - forespørsel om reguleringsendring 
gnr. 13 bnr. 1915 og 1701, Strandgaten 49 og 
Nedre Bekkegate

6 I 20.09.2011 BR- representant i 
plansaker

Uttalelse til forepørsel om reguleringsendring gnr. 
13 bnr. 1915 og gnr. 13 bnr. 1701

8 I 20.09.2011 Stiftelsen Feylingbua 
Egersund

Merknad/protest mot reguleringsendring gnr. 13 
bnr. 1701 - Nedre Bekkegate

10 I 26.09.2011 Tove Synnøve Tvedt Uttalelse vedr. Strandgaten 49 og Nedre 
Bekkegate reguleringsendring

9 I 30.09.2011 Rogaland Uttalelse - reguleringsendring gnr. 13 bnr. 1915 
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fylkeskommune og 1701 - Strandgaten 49 og Nedre Bekkegate

11 I 11.10.2011 Eigersund havnevesen 
KF

Uttalelse - reguleringsendring gnr. 13 bnr. 1915, 
13 og 1701

12 I 30.03.2012 Stiftelsen Feylingbua 
Egersund

Forespørsel om reguleringsendring - gnr. 13 bnr. 
1915 og gnr. 13 bnr. 1701 - Strandgaten 49 og 
Nedre Bekkegate

13 U 04.10.2012

TVEDT TOVE 
SYNNØVE; 
PETTERSON UNNI; 
PETTERSON ODDVAR; 
GUNDERSEN JACOB 
STIAN; 
FEYLINGSBUA 
EGERSUND 
STIFTELSEN; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
EIGERSUND 
HAVNEVESEN KF; 
Knut Jan Kluge; 
Rogaland 
fylkeskommune

Mindre reguleringsendring gnr. 13 bnr. 1915 og 
gnr. 13 bnr. 1701 - Strandgaten 49 og Nedre 
Bekkegate

14 U 18.10.2012

TVEDT TOVE 
SYNNØVE; 
PETTERSON UNNI; 
PETTERSON ODDVAR; 
GUNDERSEN JACOB 
STIAN; 
FEYLINGSBUA 
EGERSUND 
STIFTELSEN; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
EIGERSUND 
HAVNEVESEN KF; 
BR- representant i 
plansaker; 
Bjarne Rosenblad; 
Roger Tengsareid; 
Knut Jan Kluge; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS

Reguleringsendring gnr. 13 bnr. 1915 og gnr. 13 
bnr. 1701 - Strandgaten 49 og Nedre Bekkegate

16 I 24.10.2012 Stiftelse Feylingsbua 
Egersund

Uttalellse til reguleringsendring gnr. 13 bnr. 1915 
og gnr. 13 bnr. 1701 - Strandgaten 49 og Nedre 
Bekkegate

Parter i saken:
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N EIGERSUND 
HAVNEVESEN KF

Postboks 117 4379 EGERSUND

N EIGERSUND 
KOMMUNE

Postboks 580 4379 EGERSUND

N FEYLINGSBUA 
EGERSUND 
STIFTELSEN

Strandgata 46 4370 EGERSUND

N GUNDERSEN JACOB 
STIAN

BRENNEVEIEN 63 A 1339 VØYENENGA

N PETTERSON 
ODDVAR

GRASHOLMRINGEN 
24 A

4085 HUNDVÅG

N PETTERSON UNNI GRASHOLMRINGEN 
24 A

4085 HUNDVÅG

N TVEDT TOVE 
SYNNØVE

STRANDGATEN 51 4370 EGERSUND
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 80 97
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  
  

Mottakere:
Grete Stuen Sivilarkitekt

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsendring gnr. 13 bnr. 
1915 og gnr. 13 bnr. 1701 - Strandgaten 49 og Nedre Bekkegate 

Vår ref.: 12/29352 / 11/1264 / PL-, FA-L12, GBR-13/1915, GBR-
13/1701

Dato: 16.11.2012

Saksbehandler: Randi Haugstad Telefon: 51 46 80 24 Mobiltelefon:   
E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no

I sitt møte 14.11.12 har Felles brukerutvalg behandlet sak 031/12 – Reguleringssaker til 
Fellles brukerutvalgs møte 14.11.12:

RS 1 – Reguleringsendring gnr.13, bnr.1915 og gnr.13, bnr.1701, Strandgaten 49 og
            Nedre Bekkegate. Varsel om mindre reguerlingsendring-rettelse.

Felles brukerutvalgs vedtak den 14.11.12:

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken.

Vedtaket er enstemmig.

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

Med hilsen

Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Leder felles brukerutvalg Politisk sekretær
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Internt notat
  
  

Mottakere:
Dag Kjetil Tonheim

Reguleringsendring gnr. 13 bnr. 1915 og gnr. 13 bnr. 1701 - Strandgaten 49 og 
Nedre Bekkegate 

Vår ref.: 12/26895 / 11/1264 / PL-, FA-L12, GBR-13/1915, GBR-
13/1701

Dato: 18.10.2012

Saksbehandler: Knut Jan Kluge Telefon: 51 46 82 29 Mobiltelefon:   
E-post: knut.jan.kluge@eigersund.kommune.no

Det hadde vært noe mer betryggende hvis det hadde kommet en tilføyelse:
”Bebyggelsen merket kontor tillates utleid til private kontorer og allmennyttige 
forsamlingslokaler” og med tilføyelse: Eventuelle bygningsmessige tilpassinger skal 
skje etter antikvariske prinsipper.

Med vennlig hilsen

Knut Jan Kluge
Regionantikvar

Side 364 av 998



Side 365 av 998



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 12.11.2012
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-60/13, GBR-60/20
Arkivsaksnr.:
07/3131
Journalpostløpenr.:
12/29064

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
201/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012

Reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik, felt K1- 1. 
gangsbehandling
  

Sammendrag:
En har mottatt forslag til reguleringsendring for felt K1 som inngår i reguleringsplan for 
sentrumsområde på Hellvik som medfører endring til 11 eneboliger fra en lavblokklignende 
bebyggelse. Det er videre varslet endring av bestemmelsene for at kart og bestemmelser 
skal samsvare, men dette er ikke innarbeidet i forslaget og rådmannen vurderer at dette bør 
gjøres når en likevel foretar en reguleringsendring. Dette for at planen skal bli entydig og klar 
samt gi forutsigbarhet for utbygger og omgivelser. Rådmannen anbefaler at forslag til 
reguleringsendring legges ut til offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak.

Saksgang:
PTU avgjør om planen legges ut til offentlig ettersyn eller ei.

Rådmannens forslag til vedtak 12.11.2012:
Forslag til reguleringsendring for sentrumsområde Hellvik, felt K1 legges ut til offentlig 
ettersyn med kart og bestemmelser datert 19.10.12 legges ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer:
Kart:

1. Endringene i K1 innarbeides i reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik.
2. Delområde K1-K3 endres til K1a, K1b og K1c, da det allerede er regulert inn K2 og 

K3 annet sted i reguleringsplanen.
3. Snuhank målsettes og dimensjoneres for søppelbil.
4. Frisikt påføres for den enkelte bolig, gang og sykkelveg og f-Parkering med 3m fra 

vegskulder og inn på eiendom og 20m til høyre/venstre.

Bestemmelser:
5. Bestemmelser for K1 innarbeides i reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik.
6. Maksimal cotehøyde for feltene B og K påføres på kart og bestemmelser og bringes i 

samsvar- maksimal cotehøyde vurderes på nytt for det enkelte felt jfr. at det er 
uoverensstemmelse mellom kart og bestemmelser før planen legges ut til offentlig 
ettersyn.

7. ”Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.”
8. Lekeplass skal være felles lekeplass for tomtene 1-11 i K1a, K1b og K1c.”
9. ”Inn mot vei ikke kan det ikke settes opp byggverk eller plantes noe som blir høyere 

enn 50cm over veibanen.”

Andre forhold:
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10. 3D illustrasjon suppleres med annen bebyggelse som er vist i reguleringsplanen.
Denne illustrasjonen må også vises fra sør (sjøen) da høydedraget ligger i øst-vest 
retning.

11. Ev. endringer i solforholdene for naboer må utredes jfr. at en må rette opp i 
uoverensstemmelser mellom planbestemmelser og plankart pg vurdere cotehøyder. 
Dette må gjøres før planen legges ut til offentlig ettersyn.

12. Tiltakshaver må før planen legges ut til offentlig ettersyn vurdere å forsøke samle 
parkering for tomtene 7-11 til felles garasjeanlegg jfr. felles parkeringsområde ev. 
flytte garasjer lenger mot sør for dermed å få større avstand fra vegkant. Eller en 
kombinasjon av disse to tiltakene ev. andre løsninger som ivaretar trafikksikkerhet.

13. Det må i tabell settes opp en oversikt over ute- og oppholdsareal for den enkelte bolig 
før planen legges ut til offentlig ettersyn samt fri- og lekeareal.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik, felt K1- 1. gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
En har mottatt forslag til reguleringsendring for del av reguleringsplan for sentrumsområde 
på Hellvik, felt K1hvor en ønsker å regulere til småhusbebygelse på begge sider av 
adkomstveg og gå vekk ifra en mer kompakt bebyggelse. 
Planområdet ligger innforbi rektangelet vist på kartet:

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Planområdet er avsatt til eksisterende boliger i gjeldende kommunedelplan for Eigersund 
vedtatt i 2011. 

2.2 Reguleringsplan
Planområdet inngår i reguleringsplan sentrumsområde for Hellvik, vedtatt av kommunestyret 
17.09.07.

3. VARSEL OM REGULERING
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 Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL. 

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

Offentlige merknader
1. BR-representanten � Merknad O/E
2. Felles brukerutvalg � Ingen merknad O
3. Rogaland fylkeskommune � Merknad D

Private merknader
4. Frank Hansen � Merknad E
5. Berørte naboer � Merknad E

INNSENDTE MERKNADER
 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler
1. BR-representanten � BR-representanten vil 

fraråde at det legges inn 
ekstra boligtomt i kartets 
høyre side. Areal til friluft vil 
bli redusert og er alltid av 
betydning for barn selv om 
der er nærliggende områder 
som kan brukes. Utvidelse av 
boligområdet må vurderes 
om det vil ha betydning for 
adkomst til friområdet.

� Det avsatte lekeområdet er 
bratt og forutsettes 
opparbeidet etter 
kommunens retningslinjer for 
lekeområder.

O

E

Rådmannen er på proinsipielt 
grunnlag enig i dette, jfr at dette 
gjelder tomt 6 som ligger lengst mot 
nord-øst. Det skal vanligvis svært mye 
til for å endre friluftsområde. Samtidig 
vil denne i liten grad komme i konflikt 
med akebakke og de viktigste delene 
av det regulerte friluftsområdet. Det er 
også lagt inn et 
friluftsområde/nærlekeplass i front av 
det som tidligere var et byggeområde 
for bolig som delvis kompenserer for 
endringen.
Rådmannen viser til at denne 
lekeplassen er lagt inn som et 
rekkefølgekrav i bestemmelsene. 

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

fylkeskommune-
regional

� Fylkesrådmannen er kritisk til 
at planlagt konsentrert 
småhusbebyggelse blir 
endret til 
eneboligbebyggelse. De 
ønsker varierte boligtyper
nært sentrumsområder. 

� Det blir også sett negativt på 
at 0,4 daa blir endret fra 
friluftsformål til boligformål. 
Planlagt grøntdrag 
reduseres. 

� Det må legges til rette for 
gode uteoppholdsareal for 

N

O

E

Rådmannen vurdere at selv om en 
endrer sammensetning og hustype i 
dette delområdet, vil 
reguleringsplanen totalt fremstå som 
veldifferensiert og gi mulighet for ulike 
typer boligbebyggelse. Dette burde 
således være ibvaretatt på en 
tilfredsstillende måte og en vil derfor 
anbefale at planen endres i tråd med 
fremlegg til vedtak.
En er på prinsipeilt grunnlag enig og 
en viser til at dette i første rekke 
gjelder tomt 6 hvor omtrent hele 
tomten ligger i tidligere friluftsområde. 
Videre gjelder det tomt 11 som delvis 
ligger i tidligere friluftsområde og som 
har svært knappe byggelinjer mot 
friluftsområdet 0,7 m.
Dette er ifølge tiltakshaver ivaretatt i 
planen. Rådmannen vil be om at det 
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barn, unge og voksne, med 
gode sol- og støyforhold.

� Lekearealene må være i 
henhold til bestemmelsene i 
gjeldende kommuneplan.

� Fylkesrådmannen vil også at 
det gjennomføres en 
støyfaglig utredning for 
planområdet. Den skal inntas 
i reg.bestemmelsene/lages 
en planutforming som sikrer 
at grenseverdiene for støy 
ikke overskrides.

� Planleggingen må baseres 
på prinsippene for universell 
utforming, både når det 
gjelder bygninger og 
uteoppholdsareal. Dette bør 
også sikres i 
reguleringsbestemmelsene.

� Det må gjennomføres en 
risiko- og 
sårbarhetsundersøkelse, 
hvor nivået på denne blir 
skjønnsmessig vurdert. 

� Man vil vurdere å tilrå 
Fylkesutvalget å fremme 
innsigelse til foreslått 
planendring. 

J

J

J

J

O

settes opp en oversikt over ute- og 
oppholdsareal før planen legges ut til 
offentlig ettersyn.
Dette skal være ivaretatt jfr. 
bestemmelsene.

Dette er ivaretatt jfr. bestemmelsene 
og planbeskrivelsen.

Dette er ivaretatt jfr. bestemmelsene 
og planbeskrivelsen.

Dette er ivaretatt – selv om denne 
kunne utredet trafikksikkerhet på en 
mer utfyllende måte jfr. fremlegg til 
vedtak.

Rådmannen vil avvente høring.

Private merknader
4. Frank Hansen � Med denne endringen, vil 

alle byggene bli mye høyere 
enn det som i dag er bestemt 
og godtatt av oss som 
naboer. I tidligere 
reguleringsprosess, ble 
bygningene justert ned ca. 
en halv meter, for å hensynta 
utsikten fra eksisterende 
naboer. Med de nye 
høydene, kan mønehøyden 
bli 3 – 4 meter høyere, alt 
etter bredden på de nye 
husene. Jeg vil ikke godta 
denne endringen, da min 
eiendom vil få en betydelig
forringelse av bokvalitet og 
mye mindre utsikt mot havet.

O En viser til at det er 
uoverensstemmelse mellom 
bestemmelsene og plankart. 
Kommunen ba derfor om at dette ble 
rettet i forbindelse med denne 
reguleringsendringen, når en likevel 
skulle foreta en reguleringsendring. 
Dette ble varslet av tiltakshaver, men 
denne valgte å ikke gå videre med 
dette da en ble klar over at 
bebyggelsens høgde er definert på 
plankartet med kotehøgde. Siden 
plankartet går foran bestemmelsene 
når det foreligger 
uoverensstemmelse, så ikke 
tiltakshaver lenger noen grunn til å 
fremme søknad om endring av 
reguleringsbestemmelsene på dette 
punktet. Rådmannen vurderer at det 
er viktig å bringe kart og 
bestemmelser i samsvar med 
hverandre og viser til at planen skal gi 
forutsigbarhet både for utbygger og de 
som er naboer til området. Planen 
skal være klar og entydig og dette vil 
en best kunne løse om en foretar en 
reguleringsendring som bringer disse i 
samsvar med hverandre.
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5. Berørte naboer � Nevnte naboer påpeker at i 
gjeldende reguleringsplan er 
K1 vist som konsentrert 
småhusbebyggelse, og 
bebyggelsen er plassert på 
sørsiden av ny adkomstveg. I 
følge § 6 i de gjeldende 
reguleringsbestemmelsene 
har felt K1 en maksimal 
mønehøgde på 6 meter. De 
berørte naboene mener at 
gjeldende plan gjør at feltet 
ligger godt plassert i 
terrenget, ivaretar dagens 
toppunkt og tar tilstrekkelig 
hensyn til solforholdene til 
bebyggelsen som ligger sør 
for feltet. De er kritiske til at 
planforslaget vil få en 
mønehøgde som godt 
overstiger dagens toppunkt, 
og dermed ha negative 
konsekvenser for 
solforholdene til eksisterende 
bebyggelse. Ut fra mottatte 
skisser kan de ikke se at 
dette er belyst eller ivaretatt. 

� De ønsker at det utarbeides 
sol/skygge diagram. 
Naboene finner det uheldig 
at den høyeste bebyggelsen 
er foreslått plassert høyest i 
terrenget i forhold til 
småhusbebyggelsen. 

� De mener at bebyggelsen vil 
bli svært dominerende og lite 
tilpasset terrenget.

� I forhold til utarbeidete 
illustrasjoner kan det se ut 
som det er planlagt en stor 
fylling mot eksisterende 

O

E

O

O

Som kommentert til merknaden fra 
Fylkesrådmannen er forslagstillers 
oppfatning at det fortsatt dreier seg 
om konsentrert småhusbebyggelse på 
K1. I planforslaget er det plassert 
boliger på begge sider av 
adkomstvegen, slik at en får universelt 
utformet tilkomst til alle boligene i 
stedet for til halvparten av boligene 
slik som i gjeldende plan. Samtidig vil 
en få mindre vegareal i planforslaget 
enn i gjeldende plan. Planendringen 
vil medføre en økning av areal på 
0,86 dekar i forhold til tidligere, hvorav 
0,75 dekar av økningen er til 
boligformål. Rådmannen viser til at 
det er uoverensstemmelse mellom 
bestemmelsene og plankart og har i 
fremlegg til vedtak lagt inn at dette 
skal justeres. Tiltakshaver opplyser at 
plankartet til gjeldende 
reguleringsplan viser at maksimal 
byggehøyde ikke skal overskride 
kotehøgde 29. I planforslaget vil ingen 
av boligene på sørsiden av vegen og 
boligen på tomt 1 overstige kote 29. 
Fem av boligene på nordsiden av 
vegen vil overstige kotehøgde 29, noe 
som er en naturlig konsekvens av at 
boligene ligger høyere i terrenget. 
Maksimal mønehøgde målt fra topp 
grunnmur for alle husene på sørsiden 
av vegen og tomt 1 og 6 er satt til 5,0 
meter. Husene på tomt 2, 3, 4 og 5 vil 
ha en maksimal mønehøgde fra topp 
grunnmur på 6,5 meter. 
Som det fremgår av utarbeidet 
sol/skygge diagram for feltet, har 
foreslåtte endring ingen negative 
konsekvenser for solforholdene til 
eksisterende bebyggelse. 

I forhold til terrengtilpasning vil 8 av 
boligene ha delvis nedgravd 
underetasje, og 3 av boligene vil kun 
ha et plan. Boligene med høyest 
maksimal mønehøgde vil ha delvis 
nedgravd underetasje. Dette mener 
forslagstiller er god terrengtilpassning 
slik vedlagt fotomontasje viser. 
Rådmannen vurderer at spesielt at 
deler av den bakerste bebyggelsen vil 
kunne være dominerende og vil ev. 
vurdere dette på nytt etter offentlig 
ettersyn jfr. saksutredningen. 
I utarbeidelsen av planforslaget er det 
laget 3 snitt gjennom feltet som viser 
hvordan bebyggelsen vil forholde seg 
til eksisterende terreng. Snitt 1 og 3 
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bebyggelse i sør, og de 
ønsker å få belyst hvordan 
disse terrenginngrepene er 
tenkt utført gjennom snitt 
eller 3D modell. Det påpekes 
at det i gjeldende 
reguleringsbestemmelser i § 
26 er stilt krav til at 
bebyggelsen skal tilpasses 
eksisterende terreng. 

� I gjeldende plan er det vist en 
gangforbindelse fra 
adkomstvegen til K1 og 
videre til eksisterende 
bebyggelse i sør, og de 
forutsetter at denne 
opprettholdes.

� Gjeldende reguleringsplan 
ble vedtatt i 2007 og ble 
grundig behandlet, hvor alle 
naboer og interessegrupper 
fikk komme med sine 
synspunkter og merknader til 
planen. Naboene finner det 
derfor uheldig at det allerede 
etter 4 år kunngjøres endring 
av eksisterende plan.
Naboene er glade for at 
Hellvik er i positiv utvikling og 
at det bygges nye boliger, 
men de ønsker en utbygging 
som er skånsom i forhold til 
eksisterende bebyggelse og 
miljøet på Hellvik.

J

O

viser at det på tomt 7 og 11 ikke vil 
være behov for fylling. Snitt 2 viser at 
det på tomt 10 vil være behov for en 
oppfylling av masser fra eksisterende 
terreng til nytt terreng. Fyllingen vil 
avsluttes med en natursteinsmur ved 
eiendomsgrensen som vist på snitt. 
Det kan også bli aktuelt med fyllinger 
på tomt 8 og 9.  I eksisterende plan 
ville denne fyllingen vært erstattet 
med grunnmur for underetasjen, 
forslagstiller mener valgte løsning vil 
være bedre tilpasset terreng. Valgt 
boligløsning vil også medføre at 
boligområdet får boliger med alt på ett 
plan som gir rom for en variert 
aldersammensetning på boligområdet.
I forhold til gangforbindelsen fra felt 
K1 til eksisterende bebyggelse sør for 
feltet er denne opprettholdt i 
planforslaget. 

En har forelagt dette for tiltakshaver 
som opplyser følgende; ”En anser 
planforslaget som en forbedring av 
gjeldende plan med tanke på at 
tilkomsten til alle boligene nå vil bli 
universelt utformet og en får mindre 
vegareal i nytt forslag i forhold til 
tidligere. Samtidig er det i nytt forslag 
lagt opp til lekeareal sør for 
adkomstvegen, noe som ikke var er 
tatt med i gjeldende plan. Dette 
lekearealet ligger slik at får en god 
tilknytning til akebakken og 
ballplassen som allerede er etablert 
sør for planområdet. Boligene er 
tilpasset terrenget gjennom delvis 
nedgravd underetasje, og en mener at 
planforslaget er tilpasset eksisterende 
bebyggelse og miljøet på Hellvik.”

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.

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planområdet ligger i tilknytning til et område som er regulert som fremtidig sentrumsområde 
på Hellvik. Arealene nord, sør og øst for planavgrensningen er i gjeldende reguleringsplan 
disponert til friluftsområde. Lenger sør og øst for området ligger det frittliggende boliger. 
Området vest for planforslaget er regulert til frittliggende boligbebyggelse.

Terrenget i planområdet er kupert.

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Planområdets størrelse er ca. 4 daa, og befinner seg i Hellvik. Plankartet viser hvor
planområdet befinner seg. Hovedgrunnen for dette arbeidet er å få en annen utnyttelse og 
struktur på boligområdet i K1.
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Planforslaget innebærer 11 nye boenheter mot 12 i illustrasjonsplan til gjeldende 
reguleringsplan.

5.1 Eksisterende bebyggelse
Det er ikke noe bebyggelse i området i dag.

5.2 Ny boligbebyggelse
Det er planlagt at området skal inneholde ulike hustyper. 8 av husene har underetasje, mens 
3 hus har alt på ett plan. Av husene med underetasje har 4 underetasje og hovedetasje, og 
de andre 4 har underetasje pluss to etasjer. Boligene er tenkt som småskala bebyggelse og 
skal i følge tiltakshaver ikke ruve i terrenget, og vil ha god landskapstilpasning. Det er laget 
sol/skygge diagram, som viser at både uteplass på egen tomt og friluftsområdet avsatt til lek 
vil ha gode solforhold. 

Maksimal mønehøgde målt fra topp grunnmur er 5,0 meter for tomt 1, 6, 7, 8, 9, 10 og 11. 
Tomt 2, 3, 4 og 5 har en maksimal mønehøgde på 6,5 meter målt fra topp grunnmur.
Området er nå utvidet nordover hvor terrenget ligger høyere, slik at byggehøyden på fem av 
husene på nordsiden av vegen vil overstige kote 29. Dette er en naturlig konsekvens av at 
husene vil ligge høyere i terrenget. Ingen av husene på sørsiden av vegen og huset på tomt 
1 vil overstige denne høyden.

5.3 Avkjørsel, frisikt og parkering
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Hver bolig skal ha to biloppstillingsplasser, hvor den ene kan bli oppført som garasje. 
Garasjer kan oppføres med grunnflatei inntil 30 m². Maksimal mønehøgde er 5,0meter.Det 
skal også opparbeides en gjesteparkering på området med 4 parkeringer som er felles for 
hele området.I dette planforslaget er det parkering på egen tomt, noe som vurderes som en 
bedre løsning enn tidligere hvor parkering var lokalisert på motsatt side av offentlig veg.

Området blir tilknyttet det eksisterende vegnettet gjennom en avkjørsel fra Hellviksvegen, 
samme løsning som i gjeldende reguleringsplan. Vegen på selve planområdet er bare flyttet 
litt lenger mot nord, og vendehammeren er flyttet til andre siden av vegen. I forhold til 
trafikksikkerhet er det i reguleringsbestemmelsene lagt inn at en kan anlegge 
fartsreduserende tiltak, dersom det skulle være nødvendig. Gang/-sykkelveg er plassert på 
samme sted som i gjeldende plan, og kan knyttes til boligbebyggelsen nedenfor 
planområdet. 

5.3.1 Volum, dimensjoner og materialbruk
Planen redegjør i tilstrekkelig grad for ny bebyggelse på tomtene. Det er utarbeidet 3D-
illsutrasjon som viser den nye bebyggelsen i K1. Rådmannen vurderer at denne 
illustrasjonen også burde innheholde volum og høyder på annen boligbebyggelse som vil 
vises fra denne vinkelen. Dette vil gi et mer sannferdig bilde av hvordan den nye 
bebyggelsen vil harmonere med den andre boligbebyggelsen som vil kunne bygges i 
området. Dette er innarbeidet i forslag til vedtak.

5.3.5 Energibruk
I forhold til energibruk har boligene de største vindusflatene vendt direkte mot sør eller 
sørøst slik at en kan utnytte solvarmen. Alle boligene har mindre vinduer mot de andre 
himmelretningene, og en vegg helt uten vinduer. I forhold til vindskjerming vil bebyggelsen 
på nordsiden av vegen kunne skjermes av det bakenforliggende terrenget. Den nordligste 
bebyggelsen vil skjerme bebyggelsen lenger sør for vind. Den sørlige bebyggelsen har også 
garasjer på vestsiden av hver bolig som vil skjerme for vind fra denne kanten.

5.3.6 Byggelinjer
En viser til at det er vist byggelinjer i planen med henholdsvis 3 meter mot friluftsområder og 
offentlig veg. For tomt 11 er det kun 0,7 m byggelinje mot regulert friluftsformål, og en 
vurderer at dette er svært lite jfr. at en har utvidet boligbebyggelsen i K1 inn i friluftsområdet.
I gjeldende reguleringsplan er det 4 meter byggelinje mot friluftsområdet.

Dette er forelagt vegseksjonen i kommunen. De vil kunne akseptere en byggegrense på 3m  
såfremt det forutsettes fartsgrense på 30, men skal vi kunne akseptere byggegrensen må 
frisiktsoner vises på kartet. Hver tomt må vise frisiktsone på 3x20m slik at sonen ikke kan 
bebygges/beplantes i etterkant. Det må også i bestemmelse være angitt at det inn mot vei 
ikke kan settes opp byggverk eller plantes noe som blir høyere enn 50cm over veibanen. 
Dersom tiltakshaver kan vise at frisiktsonene tilfredstilles samtidig som det stilles krav til 
beplantningen i frisiktsonen og langs hele veien vil 3m byggegrense kunne forsvares.

Vegseksjonen vurderer at garasje og parkering for tomt nr 10 er i dag i frisiktsonen for 
snuhammer. Her må de vise at frisikten til snuhammeren ivaretas, og da kan ikke en bil stå 
parkert helt ut mot veien. For tomt nr 7 er garasjen utenfor frisikt for parkeringsplassen, men 
biloppstillingen vil blokkere frisikten til parkeringsplassen. For tomt 8,9 og 11 vil en bil som 
står parkert som inntegnet ikke blokkere frisikten for naboeiendommer, men vis de får 
godkjent avkjørsel som muliggjør at en bil kan stå parkert slik som markert mens bil nr 2 
kjører ut, vil den parkerte bilen blokkere frisikten. 

Gang og sykkelveg og f-Parkering må også ha inntegnet frisiktsoner.
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5. TEMATISK KONSEKVENSVURDERING OG RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger 
knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller planen. Dette vil 
bedre synliggjøre fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen 
er basert på ulike temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i 
forbindelse med varsel om oppstart m.m. 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som 
kan påvirke planområdet og omgivelsene, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen).  
Hendelser i røde felt: 
Tiltak nødvendig eller gjør konfliktnivået for høyt til at det kan legges inn i kommuneplanen. 
Hendelser i gule felt: 
Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte ev. ytterligere utredninger er påkrevd.
Hendelser i grønne felt:
Rimelige tiltak gjennomføres ev. konfliktnivået vurderes som akseptabelt eller det ikke er 
konflikt i særlig grad.

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

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

6. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Adkomst til planområdet og  kjøreveien innenfor planen er regulert til  offentlig trafikkområde.
Det er viktig av vei, parkering, snu- og ellers manøvreringsareal ivaretas på en best mulig 
måte og i denne reguleringsplanen forutsettes det at for tomtene 1-6 skjer på den enkeltes 
tomt, mens for tomtene 7-11 forutsettes det at manøvrering skjer ut i offentlig veg. Dette 
vurderes som uheldig og vil kunne skape farlige situasjoner. Veien skal tas over av 
Eigersund kommune og det er ikke regulert inn annen veggrunn eller fortau. Det er vist 
tilstrekkelig parkeringsdekning i området. 

6.3 Trafikksikkerhet
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler x 3 3 Rød

Ulykke med gående/syklende x 3 3 Rød

Gjelder 
tomtene 7-11.

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn
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Byggelinje mot veg x 2 3 Gul

Kollektivtilbud x 1 1 Grønn

En vurderer det som uheldig at det kun er 3 meters byggelinje mot offentlig veg. Hadde det 
vært fortau i området ville dette vært mer akseptabelt. En viser til at i forbindelse med andre 
delområder i reguleringsplanen er byggelinjen 4 meter mot kommunal veg.  Dette er spesielt 
uheldig i forhold til tomtene 7-11 hvor det legges opp til parkering helt ut i vegkant uten at 
frisiktsone er vist og der denne problemstillingen heller ikke er vurdert av tiltakshaver utover 
at bestemmelsen åpner opp for fartsdempende tiltak. Dette er forelagt vegseksjonen i 
kommunen som krever frisikt påført med 3x20m jfr. fremlegg til vedtak.

Rådmannen viser til at et alternativ er å forsøke samle parkering for tomtene 7-11 til felles 
garasjeanlegg jfr. felles parkeringsområde. Ev. flytte garasjer lenger mot sør for dermed å få 
større avstand fra vegkant. Rådmannen vurderer at tiltakshaver må vurdere dette ev. en 
kombinasjon før planen går til offentlig ettersyn.

6.4 Vann og avløp
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Området skal knyttes til offentlig vann og avløp.

6.5 Fremføring av strøm m.m.
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m X 1 1 Grønn

Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel jfr. kommuneplanen og følgende 
bestemmelse er innarbeidet jfr. fremlegg til vedtak: ”Fremføring av strøm m.m. skal skje i 
form av jordkabel.”

6.6 Avfallshåndtering
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling x 2 3 Gul
Det er ikke redegjort fra tiltakshaver om hvordan avfallshåndtering er tenkt. En legger til 
grunn at DIM kjører inn i området og må benytte seg av innregulert snuhank. Denne 
snuhanken er ikke målsatt og må målsettes og dimensjoneres slik at biler fra DIM kan 
benytte den. Med parkering helt ut i vegkanten for tomtene 7-11 vil dette kunne være uheldig
jfr. at søppelbil må rygge i den indre delen av planområdet.  

7. UNIVERSELL UTFORMING:
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Universell utforming ivaretas i planforslaget, ifølge tiltakshaver, gjennom at det i 
reguleringsbestemmelsene er stilt krav til at prinsippene bak universell utforming skal legges 
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til grunn for utforming av ute- og inneområder så langt det lar seg gjøre. Tilkomsten til alle 
boliger skal være universelt utformet. Alle boligene skal oppfylle tilgjengelighetskravene i 
teknisk forskrift frem til inngangspartiet, og fem av boligene skal være universelt utformet.
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

8. BARN OG UNGE/UTE OG OPPHOLDSAREAL
Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Område for ute og oppholdsareal for 
den enkelte bolig

x 1 1 Grønn

Det er planlagt grøntområde mellom tomt 9 og 10, som skal opparbeides som lekeområde. 
100 m² av lekeområdet skal være universelt utformet. Det er ikke oppgitt om dette skal være 
en felles lekeplass eller offentlig lekeplass. Rådmannen legger til grunn at denne skal være 
felles for tomtene 1-11. Utarbeidete sol-/skyggediagram viser ifølge tiltakshaver at 
lekeområdet og den enkelte bolig vil ha tilfredsstillende solforhold. 

Når det gjelder forhold knyttet til tomtestørrelser og grad av utnyttelse er rådmannen noe 
usikker på hvordan dette vil løses på en god måte. Alle tomtene er relativt små, og de har 
ganske høy grad av utnyttelse. Dette innebærer at det vil kunne bli minimalt med uteområder 
igjen på hver tomt. Det må i tabell jfr. fremlegg til vedtak settes opp en oversikt over ute- og 
oppholdsareal for den enkelte bolig før planen legges ut til offentlig ettersyn samt fri- og
lekeareal.

Det er stilt rekkefølgekrav til at det skal opparbeides småbarnslekeplass som skal være 
ferdigstilt innen det kan gis brukstillatelse for boligene i området. Ved å ha lekeområde på 
sørsiden får planlagte boliger en bedre tilknytning til grøntområdet i sør hvor akebakken og 
ballplassen ligger. Det planlagte grøntområdet vil også kunne være en fordel for den allerede 
etablerte nabobebyggelsen. Det er regulert friluftsområde rundt boligområde med ballplass 
m.m.

9. SIKKERHET OG BEREDSKAP

9.1 Flom
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.2 Støy
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy x 1 1 Grønn Ivaretatt i 
bestemmelsen
e.

I forhold til støy er avstanden fra planforslaget til fv. 44 over 200 meter, samtidig som 
terrenget og bebyggelse fungerer som skjermer mot støy. Fv. 67 ligger ca. 80 meter fra 
tiltaket, men her danner den eksisterende boligbebyggelsen en effektiv støyskjerm.  En ser 
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det derfor som usannsynlig at planlagte boliger og deres uteoppholdsareal vil bli utsatt for 
støy over grenseverdiene. Det er også tatt inn et punkt i reguleringsbestemmelsene om at en 
ved byggesøknad skal dokumentere at boliger ikke utsettes for støy utover gjeldende 
retningslinjer, og eventuelle tiltak må iverksettes. 

9.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn

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

9.4 Vær og vind
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn
Ikke kjent med spesielle forhold.

9.5 Radon
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 
Ikke kjent med spesielle forhold. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i den nye 
byggeforskriften TEK10, vedtatt i 2010 som ivaretar dette.. 

9.6 Høyspent og magnetfelt
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.7 Brann og eksplosjonsfare
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.8 Strategiske områder
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak
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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.

9.9 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 jfr. planbeskrivelsen.

10. FORURENSNING
Hendelse/Situasjon Fare 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER
11.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Naturverdier og rødlistart
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn Eikeskog.

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Viltområde
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Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.3 Kulturminner/kulturmiljø
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

I forbindelse med eksisterende reguleringsplan ble det ved befaring av området gjort funn fra 
yngre steinalder og tidlig bronsealder. Funnet ble gjort langs Hellvikvegen og går delvis inn 
på felt K1. For å kunne bygge ut i området måtte det foretas en utgraving, noe som ble gjort i 
2007. 

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

11.4 Friluftsliv
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

x 1 1 Grønn

Reguleringsendringen medfører en reduksjon av regulert friluftsområde på 0,4 daa. 
Illustrasjonen viser eksisterende reguleringsplan med rød strek og hvordan den nye 
reguleringsplanen berører friluftsområdet.

Rådmannen har under tvil akseptert denne utvidelsen og viser til at den nye bebyggelsen 
totalt sett vil inneholder boligtyper for alle aldersgrupper og prisklasser. Videre vil en i det nye 
planforslaget i følge tiltakshaver bedre ivareta hensynet til lysforhold, tilgjengelighet, 
utearealer og parkeringsløsning. Samtidig vil en ved å legge inn en lekeplass i front 
kompensere noe for frafallet av friluftsområde.
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11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.6 Landskapsvern og estetikk
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 2 3 Gul

Vakre landskap x 1 1 Grønn
Den nye bebyggelsen vil delvis stikke over bakenforliggende høydedrag og vil således ligge i 
silhuett. Det er laget en illustrasjon som meget godt viser hvordan dette vil fremstå, selv om 
denne er tatt fra et relativt høyt punkt. Denne burde vært supplert av hvordan området vil 
virke fra sjøen (sør) og Trosaviga og fult utbygd også med bebyggelse i bakkant.

Det er en svakhet at det kun er ny bebyggelse i K1 som er vist i illustrasjonen. Annen ny 
bebyggelse som vil komme i bakkant er ikke vist og rådmannen vil anbefale at denne 
innarbeides med volum og høyder. Et ferdig utbygd område gir ofte en annen opplevelse enn 
kun enkeltområder. Ofte vil helheten bidra til å dempe effekten av enkeltdeler og dermed vil 
landskapshensynet ofte ivaretas ved en ferdig utbygging. 

Det er spesielt høyden på tomtene 2-5 som fremstår som høye i forhold til bakenforliggende 
terreng. En vil ev. komme tilbake til en vurdering av høyden etter høring og når en har fått 
illustrasjoner som viser helheten i utbyggingen. Denne illustrasjonen må også vises fra sør 
(sjøen) da høydedraget ligger i øst-vest retning. 

11.7 Terreng og terrengtilpassning
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng x 2 3 Gul
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Planlagt kotehøgde topp grunnmur TG fremgår av plankartet.Husene skal ha saltak, hvor 
takvinkel ikke skal overstige 30 grader. Byggehøyden skal, i følge plankartet i gjeldende 
reguleringsplan, ikke overskride kotehøgde 29. Området er nå utvidet nordover hvor 
terrenget ligger høyere, slik at byggehøyden på fem av husene på nordsiden av vegen vil 
overstige kote 29. Dette er en naturlig konsekvens av at husene vil ligge høyere i terrenget.
Ingen av husene på sørsiden av vegen og huset på tomt 1 vil overstige denne høyden.

Det er laget tre snitt:

Tiltakshaver opplyser at boligene vil ha en delvis nedgravd underetasje, noe som gjør at det 
vil tilpasses det skrånende terrenget på en god måte. Det er også satt høydebegrensninger 
på bebyggelsen slik at den ikke skal bli for dominerende i landskapet i følge tiltakshaver. 

Bestemmelsene om mønehøgde differensieres i samsvar med planlagt prosjekt, hvilket 
innebærer at det på 7 tomter settes en maksimal mønehøgde som ikke skal overstige 5 
meter. Dette gjelder 5 tomter i front, samt tomt 1 og 6. For tomtene 2, 3, 4 og 5 setter 
høyden over topp grunnmur til 6,5 meter.  
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Samlet gir dette en høyde som gir et stort volum på deler av bebyggelsen som påvirker 
estetikk og landskapstilpassning negativt slik rådmannen vurderer det da dette er et åpent og 
treløst landskap og påvirker et sentralt grøntdrag:

11.8 Vegetasjon og markslag
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.9 Lokalklima
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.10 Miljøkonsekvenser
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Konsekvenser for naboer X 2 3 Gul

Tilpassning til eksisterende
omgivelser

x 1 1 Grønn

Tiltakshaver har ikke fremkommet med 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 i forhold til K1. 

Det er derimot en annen utfordring som rådmannen mener at en bør ivareta når en likevel 
gjennomfører en reguleringsendring av området. Rådmannen viser til at det i vedtatt 
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reguleringsplan ikke er samsvar mellom maks kotehøyde som er påført plankartet og de 
høyder som er oppført i bestemmelsene. Det var tiltakshaver som gjorde kommunen 
oppmerksom på at bestemmelsene ikke hadde riktig høyde og der en antok at det var 
skrevet feil i forhold til møne og gesimshøyde. Kommunen ba derfor om at dette ble rettet i 
forbindelse med denne reguleringsendringen, når en likevel skulle foreta en 
reguleringsendring. Dette ble varslet av tiltakshaver, men denne valgte å ikke gå videre med 
dette da en ble klar over at bebyggelsens høgde er definert på plankartet med kotehøgde. 
Siden plankartet går foran bestemmelsene når det foreligger uoverensstemmelse, så ikke 
tiltakshaver lenger noen grunn til å fremme søknad om endring av 
reguleringsbestemmelsene på dette punktet. Dette hadde også med at det var kommer 
merknad fra en nabo i forhold til denne endringen. Solforholdene i B3 som følge av 
uoverensstemmelse i plan og bestemmelser må redegjøres for før planen går til offentlig 
ettersyn.

Rådmannen vurderer det som korrekt at når en blir klar over en slik uoverensstemmelse, bør 
denne rettes opp slik at kart og bestemmelser stemmer overens. Dette av hensyn både til 
utbygger, men også for omgivelsene. Rådmanenn vurderer at reguleringsplan skal gi 
forutsigbarhet og at planen skal være entydig og klar. Rådmannen viser til at det er svært 
uheldig og beklagelig at dette er skjedd, men det er kun gjennom en reguleringsendring en 
kan få dette rettet opp. En har derfor innarbeidet i fremlegg til vedtak at dette rettes opp og 
legges ut til offentlig ettersyn samtidig med endringen. Siden endringen er varslet har en fått 
inn merknader og saken kan derfor tas inn i reguleringsendringen slik en vurderer det. Dette 
er innarbeidet i fremlegg til vedtak. Bestemmelsene og plankart må bringes i samsvar.

Rådmannen vurderer at tiltakshaver gjennom de foreslåtte endringene av bygningstype i K1 
har foretatt en fornuftig avveining mellom utbygging og hensyn til eksisterende 
boligbebyggelse/bomiljø på Hellvik. 

11.12 Sol og skygge
Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge X 1 1 Grønn

Tiltakshaver opplyser at det har blitt utarbeidet et sol-/skyggediagram, som viser at området 
har gode solforhold. Disse er lagt ved. En vurderer at ev. endringer i solforholdene for naboer
i B3 må utredes jfr. at en må rette opp i uoverensstemmelser mellom planbestemmelser og 
plankart. Dette må gjøres før planen legges ut til offentlig ettersyn.

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

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

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn

X 1 1 Grønn

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

13. NATURMANGFOLD
Hendelse/Situasjon I konflikt 

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
Naturmangfold X 1 1 Grønn 1.
Viser til saksutredningen ovenfor og en vurderer ikke at planen vil komme i konflikt med 
kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette.

14. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen viser til at en i hovedsak er enige i de vurderingene som er gjort i forhold til å ta 
et helhetlig grep når det gjelder bebyggelse i K1. 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 dersom en følger opp fremlegg til 
vedtak. 

Dette er et område på om lag 4 daa og gir mulighet for å tilnærme seg området på en bedre 
måte. Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsendringen i K1 vil kunne gi grunnlag 
for et godt bomiljø for de nye boligene. 

Det er en utfordring at en her legger opp til å endre regulert friluftsområde til boligområde, 
samtidig som en har knappe byggelinjer mot friluftsområdene. Samtidig er det positivt at en 
legger inn friluftsområde og nærlekeplass i front av området som tidligere var byggeområde 
for bolig. 

Ny bebyggelse vil kunne ligge i silhuett, men samtidig vil annen ny bebyggelse i bakkant 
muligens kunne bidra til å dempe dette inntrykket. Rådmannen vil derfor anbefale at en 
legger inn annen bebyggelse som vil være synlig i illustrasjonen med volum og høyder for å 
dokumentere hvordan dette vil bli etter at området er ferdig utbygd. 

Videre er en i forbindelse med denne planprosessen blitt gjort oppmerksom på at plankart og 
bestemmelser ikke er i overensstemmelse og en vil derfor anbefale at dette innarbeides i 
reguleringsplanen slik at dette kan bli løst. Dette er varslet av tiltakshaver, men ikke fremmet. 
Rådmannen ser det som korrekt at en legger vekt på å løse denne type konflikter når en blir 
klar over det og viser til at dette gir en forutsigbar og entydig plan både for utbygger og 
omgivelsene.

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut med de endringene som fremkommer i 
fremlegg til vedtak.

14. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3
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Sum

~ o ~
Alternative løsninger:
Forslag til reguleringsendring for sentrumsområde Hellvik, felt K1 legges ut til offentlig 
ettersyn med kart og bestemmelser datert 19.10.12 legges ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer:

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
251554 3_Planbeskrivelse Hellvik.pdf
251555 2_reguleringsbestemmelser Hellvik felt K1.pdf
251556 1_Plan.pdf
251557 7-10_merknader og korrespondanse.pdf
251559 11_ROS sjekkliste.pdf
251560 12_Plankart med avgrensninger i gjeldende plan.pdf
251561 13_3Dillustrasjon_fotomontasje.pdf
251562 14_sol og skygge diagram.pdf
251563 15_snitt_hellvik-plan.pdf
251564 15_snitt_hellvik-snitt1.pdf
251565 15_snitt_hellvik-snitt2.pdf
251566 15_snitt_hellvik-snitt3.pdf
251567 4_varslingsbrev med vedlegg.pdf
251558 0_Forside.pdf
251970 Oversendelsesbrev.pdf
244474 Hellviksveien boligfelt.pdf
242508 Reguleringsplan for Hellvik sentrum - retting av feil i reguleringsbestemmelsene

243665 Uttalelse til reguleringsplan Sentrumsområde Hellvik gnr. 60 bnr. 13 OG 20 - retting 
av feil i reguleringsbestemmelsene

221913 Retting av feil i bestemmelsene til reguleringsplan Hellvik sentrum
254352 Gjennomgang av merkand fra nabo - felt K1
195292 Uttalelse - reguleringsendring felt K1, Hellvik sentrum
197756 Reguleringsendring felt K1, Hellvik sentrum - merknader til forslaget

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 26.11.2007
Stavanger Aftenblad; 
Dalane Tidende; 
Sem Hadland

Annonse - Kunngjøring diverse planer

2 U 29.11.2007 55 mottakere... Kunngjøring - Reguleringplan for 
sentrumsområde Hellvik

3 I 19.05.2008
Rogaland 
Fylkeskommune 
v/Kulturseksjonen

Reguleringplan for sentrumsområde Hellvik

5 I 30.09.2011 Prosjektil Areal AS Reguleringsendring felt K1, Hellvik sentrum -
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igangsetting

6 I 07.10.2011 Barnas repr. i plansaker Uttalelse - reguleringsendring felt K1, Hellvik 
sentrum

7 I 17.10.2011

Magne Tuen; 
Kaare Jostein Larsen; 
Torbjørn Valdemarsen; 
Thor-Inge Thrana; 
Torfinn Hansen; 
John Magne Aas; 
Kjetil Larsen

Reguleringsendring felt K1, Hellvik sentrum -
merknader til forslaget

8 I 18.10.2011 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse vedr. reguleringsendring felt K1 Hellvik 
sentrum

9 X 31.10.2011 Prosjektil Areal AS
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring felt K1, Hellvik sentrum -
igangsetting

10 I 22.12.2011 Prosjektil Areal AS Reguleringsendring Hellvik felt K1 - mulig 
innsigelse

11 I 10.01.2012 Rogaland 
fylkeskommune

Reguleringsendring felt K1  Hellvik - mulig 
innsigelse

12 I 20.03.2012 Prosjektil Retting av feil i bestemmelsene til 
reguleringsplan Hellvik sentrum

14 I 20.03.2012 Prosjektil Søknad om endring av boligfelt K1 i 
reguleringsplan Hellvik sentrum

13 U 29.03.2012 Prosjektil Areal AS Reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik, felt 
K1 - justering/tilføyelser i planbeskrivelsen

15 I 20.08.2012 Prosjektil Areal AS Reguleringsplan for Hellvik sentrum - retting av 
feil i reguleringsbestemmelsene

16 I 03.09.2012 Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsplan Sentrumsområde 
Hellvik gnr. 60 bnr. 13 OG 20 - retting av feil i 
reguleringsbestemmelsene

17 I 09.09.2012 Frank Hansen
Reguleringsplan for Hellvik sentrum, Eigersund 
kommune - retting av feil i 
reguleringsbestemmelsene.

18 I 29.10.2012 Prosjektil AS Forslag til reguleringsendring for del av 
sentrumsområde Hellvik, felt K1

20 I 16.11.2012 Siv.ing Trond Heskestad Gjennomgang av merkand fra nabo - felt K1

Parter i saken:
            

Anny Bodhild Mæland 
Thu

Svartmeis 4 4328 SANDNES

Arne Kvalbein
Arthur Assersen
Astri E Steensland Øvre Stokkavei 42B 4023 STAVANGER
Barnas repr. i plansaker 
v/ Åshild Slettebø

Sentrum Helsestasjon

Bertelsen og Garpestad Hovland 4375 HELLVIK
Birger Assersen
Dalane Energi Postboks 400 4379 EGERSUND
Dalane Friluftsråd v/ 
Jone Omdal

Postboks 580 4379 EGERSUND

Eigersund Havnevesen
Eigersund Kommune
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Eigersund Kommune Postboks 580 4379 EGERSUND
Ellen Svendsen Havørnvei 7 4375 HELLVIK
Frank Hansen Helleviksveien 62 4375 HELLVIK
Funksjonshemmedes 
råd

Nyåsveien 4370 EGERSUND

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

Gunnar Berntsen Ladbergveien 3 4375 HELLVIK
Hanna Serina 
Fuglestad
Hans Magne Hansen Asserv. 18 4375 HELLVIK
Harald Remme Havørnveien 10 4375 HELLVIK
Harry Assersen Jærveien 1032 4375 HELLVIK
Harry Ove Haugstad Havørnveien 3 4375 HELLVIK
Helga Åshild Hegrestad Seehusens gate 40B 4024 STAVANGER
Hellvik Velforening v/ 
Bjørn Carlsen

Trosavikveien 37 4375 HELLVIK

Hellvik velforening v/ 
Bjørn Carlsen

4375 HELLVIK

Henni Svanes Marraveien 16 4375 HELLVIK
Inge Kvalbein Havørnveien 5 4375 HELLVIK
Jakob Henriksen Helleviksveien 52 4375 HELLVIK
Johan Kvalbein Jærveien 1222 4375 HELLVIK
Josefine Fredriksen Korsørveien 7 4370 EGERSUND
Jørn Larsen Høgaleitet 30 4352 KLEPPE
Kurt Jarle Berntsen Marraveien 22 4375 HELLVIK
Kåre Jostein Larsen Marraveien 8 4375 HELLVIK
Leif Magne Thu Svartmeisveien 4 4328 SANDNES
Magne Tuen Marraveien 10 4375 HELLVIK
Maiken Svendsen Helleviksveien 98 4375 HELLVIK
Marit Veshovde Marraveien 10 4375 HELLVIK
Mattilsynet Varbergveien 19 4370 EGERSUND
NVE Postboks 5091 

Majorstuen
0301 OSLO

Odd M.og Beate Kle 
Strøm

Marraveien 18 4375 HELLVIK

Olav Mikal Svendsen Havørnveien 11 4375 HELLVIK
Olga Vatnamot Vatnamot 4364 SIREVÅG
Paul Finn Hansen
Rogaland 
Fylkeskommune v/ 
Regionalutviklingsavd.

Postboks 130 4001 STAVANGER

Rogaland 
Fylkeskommune 
v/Kulturseksjonen

Postboks 130 4001 STAVANGER

Seniorrådet 4370 EGERSUND
Sigurd Fredriksen Korsørveien 7 4370 EGERSUND
Statens vegvesen v/ 
Region vest

Askedalen 4 6863 LEIKANGER

Tom Svendsen Hellviksveien 98 4375 HELLVIK
Tomas Johnsen Flåtenveien 9 4375 HELLVIK
Torbjørn Valdemarsen Marraveien 6 4375 HELLVIK
Tordis Johanna Omland Trosavigveien 19 4375 HELLVIK
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Torill Johanne Remme Høgaleitet 30 4352 KLEPPE
Trelast As Hellvik Hellvik 4375 HELLVIK
William Kvalbein
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Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 60 bnr. 724Hellvik felt K1, 
Eigersund. 
 
Plan nr. 
 
 
SAKEN GJELDER 
 
Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Block Watne AS forslag tilreguleringsendring for 
Hellvik felt K1. Planforslaget ligger innenfor gjeldende reguleringsplan for Hellvik Sentrum.  
 
GJELDENDE PLANER 
 
Planområdet er i gjeldende reguleringsplan for Hellvik sentrum regulert til konsentrert 
småhusbebyggelse, offentlige trafikkområder og friluftsområde. I dette forslaget til 
reguleringsendring er arealet til konsentrert småhusbebyggelse utvidet, da på nordsiden av 
kjørevegen. I gjeldende plan er det en del trafikkareal på nordsiden av kjørevegen, som da 
blir omdisponert til konsentrert småhusbebyggelse. Planendringen fører også til at en tar litt 
areal som er regulert til friluftsområde og gjør det om til konsentrert småhusbebyggelse.  
 
Det er ikke fremsatt krav om konsekvensutredning i forbindelse med reguleringsendringen. 
 
Illustrasjon som viser forholdet mellom gjeldende reguleringsplan og planforslaget. 
Gjeldende plan er inntegnet med rødt.  
 

 
 
 
BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
 
Planområdets størrelse er ca. 4 daa, og befinner seg i Hellvik. Hellvik ligger ca. 8 km i 
luftlinjenordvest for Egersund. Arealene nord, sør og øst for planavgrensningen er i 
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gjeldende reguleringsplan disponert til friluftsområde. Lenger sør og øst for området ligger 
det frittliggende boliger. Området vest for planforslaget er regulert til frittliggende 
boligbebyggelse. 
 
Ca. 600 m i gangavstand fra planområdet ligger det en dagligvarebutikk, og ca. 550 m 
igangavstand ligger XL Bygg. I forhold til kollektivtrafikk ligger det en bussholdeplass ca. 425 
m i gangavstand fra planens avgrensning. Ca. 1,1 km i gangavstand fra planområdet ligger 
Hellvik skole (1-10 klasse) og Hellvikshallen, og ca. 1,4 km i gangavstand er Hellvik barnehage 
lokalisert.  
 
Hovedbergarten i planområdet er anortositt. Noen steder i planområdet er fjellet dekket av 
tykk morene og breelvavsetning, mens det andre steder er bart fjell.I forhold til 
radonforekomst, har en ikke funnet noen kartlegging som viser risiko områder for radon i 
Eigersund kommune. En har ikke funnet noe som skulle tilsi at grunnen er forurenset.  
 
Arealene i planområdet er i dag jordbruksareal, og blir brukt som innmarksbeite. Området 
skråner mot sør, og ligger i høydeintervallet ca. 19 – 26 moh.  
 
Planområdet kan kobles på trafikkvegnettet gjennom Hellviksvegen som er forbundet med 
fv. 44 i nord, og fv. 67 i sør. ÅDT for fv. 44 i aktuelt område er 2900, i følge tall fra 2008. ÅDT 
for fv. 67 i aktuelt område er 550, tall fra 2008. Denne situasjonen endres ikke ved 
foreliggende forslag. 
 
BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 
Formålet til detaljreguleringen er å legge til rette for boligutbygging. Planforslaget innebærer 
11 nye boenheter mot 12 i illustrasjonsplan til gjeldende reguleringsplan.  
 
Arealbruk i gjeldende plan sammenlignet med nytt forslag: 
 
Arealtype Gjeldende plan Nytt forslag Differanse: ny - gjeldende 

Boligformål 2,07 daa 2,82 daa + 0,75 daa 

Veger, parkering og 
gang-/sykkelveg 

1,12 daa 0,77 daa - 0,35 daa 

Friluftsformål - 0,46 daa + 0,46 daa 

Sum: 3,19 daa 4,05 daa + 0,86 daa 

 
Det er planlagt at området skal inneholde ulike hustyper. 8 av husene har underetasje, mens 
3 hus har alt på ett plan. Av husene med underetasje har 4 underetasje og hovedetasje, og 
de andre 4 har underetasje pluss to etasjer. Boligene er tenkt som småskala bebyggelse som 
ikke ruver i terrenget, og har god landskapstilpasning. Det er laget sol/skygge diagram, som 
viser at både uteplass på egen tomt og friluftsområdet avsatt til lek vil ha gode solforhold.  
 
Maksimal mønehøgde målt fra topp grunnmur er 5,0 meter for tomt 1, 6, 7, 8, 9, 10 og 11. 
Tomt 2, 3, 4 og 5 har en maksimal mønehøgde på 6,5 meter målt fra topp grunnmur. 
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Planlagt kotehøgde topp grunnmur TG fremgår av plankartet.Husene skal ha saltak, hvor 
takvinkel ikke skal overstige 30 grader. Byggehøyden skal, i følge plankartet i gjeldende 
reguleringsplan, ikke overskride kotehøgde 29. Området er nå utvidet nordover hvor 
terrenget ligger høyere, slik at byggehøyden på fem av husene på nordsiden av vegen vil 
overstige kote 29. Dette er en naturlig konsekvens av at husene vil ligge høyere i 
terrenget.Ingen av husene på sørsiden av vegen og huset på tomt 1 vil overstige denne 
høyden. 
 
Tilkomsten til alle boligene skal være universelt utformet, og oppfylle tilgjengelighetskravene 
i teknisk forskrift frem til inngangspartiet. Fem av boligene skal være universelt utformet.I 
tidligere forslag var det planlagt horisontal delte boliger, hvor en bare kunne få universelt 
utformet adkomst for 50 % av boligene.   
 
Hver bolig skal ha to biloppstillingsplasser, hvor den ene kan bli oppført som garasje. 
Garasjer kan oppføres med grunnflatei inntil 30 m². Maksimal mønehøgde er 5,0meter.Det 
skal også opparbeides en gjesteparkering på området med 4 parkeringer som er felles for 
hele området.I dette planforslaget er det parkering på egen tomt, noe som vurderes som en 
bedre løsning enn tidligere hvor parkering var lokalisert på motsatt side av offentlig veg.  
 
Planlagt bebyggelse vil relatere seg godt til eksisterende bebyggelse, med tanke på 
formspråk, både med hensyn til takform, høyde og orientering.   
 
Området blir tilknyttet det eksisterende vegnettet gjennom en avkjørsel fra Hellviksvegen, 
samme løsning som i gjeldende reguleringsplan. Vegen på selve planområdet er bare flyttet 
litt lenger mot nord, og vendehammeren er flyttet til andre siden av vegen. I forhold til 
trafikksikkerhet er det i reguleringsbestemmelsene lagt inn at en kan anlegge 
fartsreduserende tiltak, dersom det skulle være nødvendig.Gang/-sykkelveg er plassert på 
samme sted som i gjeldende plan, og kan knyttes til boligbebyggelsen nedenfor 
planområdet.  
 
I forhold til trafikkstøy befinner planområdet seg over 200 meter fra fv. 44, i tillegg vil 
terrenget og bebyggelse fungere som støyskjerm. Avstanden til fv. 67, Trosavigvegen, er ca. 
80 meter fra området, også her fungerer eksisterende bebyggelse som effektiv skjerming for 
støy. Disse forholdene gjør at en ikke ser på trafikkstøy som problematisk for tiltaket. 
Planområdet befinner seg i et friluftsområde, og det er ikke støyende virksomheter i 
nærheten. En kan ikke se at det vil være andre støyforhold som vil ha negativ innvirkning på 
planområdet.  
 
Det er planlagt grøntområde mellom tomt 9 og 10, som skal opparbeides som lekeområde. 
100 m² av lekeområdet skal være universelt utformet. Utarbeidete sol-/skyggediagram viser 
at lekeområdet vil ha gode solforhold. Det er stilt rekkefølgekrav til at det skal opparbeides 
småbarnslekeplass som skal være ferdigstilt innen det kan gis brukstillatelse for boligene i 
området. Ved å ha lekeområde på sørsiden får planlagte boliger en bedre tilknytning til 
grøntområdet i sør hvor akebakken og ballplassen ligger. Det planlagte grøntområdet vil 
også kunne være en fordel for den allerede etablerte nabobebyggelsen.  
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Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav til at det ved søknad om byggetillatelse skal 
gjøres rede for om det er fare for radon i grunnen, og eventuelt beskrive tiltak som er 
iverksatt for å hindre radon i å trenge inn i byggene. 
 
I forhold til energibruk har boligene de største vindusflatene vendt direkte mot sør eller 
sørøst slik at en kan utnytte solvarmen. Alle boligene har mindre vinduer mot de andre 
himmelretningene, og en vegg helt uten vinduer. I forhold til vindskjerming vil bebyggelsen 
på nordsiden av vegen kunne skjermes av det bakenforliggende terrenget. Den nordligste 
bebyggelsen vil skjerme bebyggelsen lenger sør for vind. Den sørlige bebyggelsen har også 
garasjer på vestsiden av hver bolig som vil skjerme for vind fra denne kanten.  
 
I forbindelse med eksisterende reguleringsplan ble det ved befaring av området gjort funn 
fra yngre steinalder og tidlig bronsealder. Funnet ble gjort langs Hellvikvegen og går delvis 
inn på felt K1. For å kunne bygge ut i området måtte det foretas en utgraving, noe som ble 
gjort i 2007.  
 
Opparbeidelse av teknisk infrastruktur som vann-, spill- og overvannsledninger er i gang i 
henhold til tekniske planer tilhørende gjeldende reguleringsplan. Det er kun en mindre 
justering som må utføres i forhold til planområdet.  
 

FORHÅNDSKUNNGJØRING 

Det ble avholdt oppstartsmøte 23.09.11. Oppstart av arbeid med reguleringsendring ble 
varslet til 16 instanser og 14 grunneiere/naboer den 30.09.11. Kunngjøringen ble samtidig 
annonsert i Dalane Tidene og på kommunens nettside. Frist for eventuelle kommentarer ble 
satt til 31.10.11.  
 
 
Følgende skriftlige kommentarer ble mottatt: 
 
1. Brev dat. 31.10.11 fra Felles brukerutvalg 

Brukerutvalget har ingen merknader. 

2.   Brev dat. 18.10.11 fra Fylkesrådmannen 

Fylkesrådmannen er kritisk til at planlagt konsentrert småhusbebyggelse blir endret til 
eneboligbebyggelse. De ønsker varierte boligtyper nært sentrumsområder. Det blir også sett 
negativt på at 0,4 daa blir endret fra friluftsformål til boligformål. Da de mener at denne 
endringen er vesentlig og konfliktfylt, i og med at planlagt grøntdrag reduseres. Det må 
legges til rette for gode uteoppholdsareal for barn, unge og voksne, med gode sol- og 
støyforhold. Lekearealene må være i henhold til bestemmelsene i gjeldende kommuneplan. 
Fylkesrådmannen vil også at det gjennomføres en støyfaglig utredning for planområdet. Den 
skal inntas i reguleringsbestemmelsene/lages en planutforming som sikrer at grenseverdiene 
for støy ikke overskrides. Planleggingen må baseres på prinsippene for universell utforming, 
både når det gjelder bygninger og uteoppholdsareal. Dette bør også sikres i 
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reguleringsbestemmelsene. Det må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsundersøkelse, 
hvor nivået på denne blir skjønnsmessig vurdert. Fylkesrådmannen forutsetter også at 
foreslåtte endringer faller innenfor rammen av gjeldende reguleringsplan. Man vil vurdere å 
tilrå Fylkesutvalget å fremme innsigelse til foreslått planendring.  

Kommentar: 

I forhold til boligtype er forslagstillers oppfatning at det fortsatt dreier seg om en form for 
konsentrert småhusbebyggelse. Husene ligger tett sammen med en grunnflate i underkant 
av 70 m², samtidig som alle har en tett vegg uten vinduer. Alle tomter er mindre enn 0,3 daa, 
og de minste boligene har BRA=63,6 m². I Byggforskserien 330.009 skrives det følgende: 
«Betegnelsen enebolig forbeholdes brukt på frittliggende småhus.» I følge samme serie, blad 
330.043, blir følgende skrevet om eneboliger: «Frittliggende eneboliger har minst 8 m fri 
avstand til nabohus, og kan ha vinduer i alle fire yttervegger.» 
 
Med tanke på tap av friluftsområdet har en vanskelig for å se at omgjøring av 0,4 daa 
friluftsområde har betydning i forhold til områdets egnethet som grøntdrag. Ettersom 
området befinner seg midt inne i et friluftsområde, vil det være rikelig med 
uteoppholdsarealer. Det har blitt utarbeidet et sol-/skyggediagram, som viser at området 
har gode solforhold.  
 
I forhold til støy er avstanden fra planforslaget til fv. 44 over 200 meter, samtidig som 
terrenget og bebyggelse fungerer som skjermer mot støy. Fv. 67 ligger ca. 80 meter fra 
tiltaket, men her danner den eksisterende boligbebyggelsen en effektiv støyskjerm.  En ser 
det derfor som usannsynlig at planlagte boliger og deres uteoppholdsareal vil bli utsatt for 
støy over grenseverdiene. Det er også tatt inn et punkt i reguleringsbestemmelsene om at en 
ved byggesøknad skal dokumentere at boliger ikke utsettes for støy utover gjeldende 
retningslinjer, og eventuelle tiltak må iverksettes.  
 
Universell utforming ivaretas i planforslaget, gjennom at det i reguleringsbestemmelsene er 
stilt krav til at prinsippene bak universell utforming skal legges til grunn for utforming av ute- 
og inneområder så langt det lar seg gjøre. Tilkomsten til alle boliger skal være universelt 
utformet. Alle boligene skal oppfylle tilgjengelighetskravene i teknisk forskrift frem til 
inngangspartiet, og fem av boligene skal være universelt utformet. 
 
Det er utført en ROS-analyse i form av en sjekkliste, som er vedlagt planforslaget.   
 
Det ble avholdt møte med fylkeskommunens saksbehandler 16.12.11, og sendt brev datert 
22.12.11. Ved brev datert 10.01.12 informerer Fylkesrådmannen om at man avventer 
offentlig ettersyn.  
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PLANENS KONSEKVENSER 
 
Planforslaget vil innebære 11 nye attraktive boenheter i Hellvik sentrum, hvor viktige 
servicefunksjoner som skole og barnehage allerede er på plass.Området vil ha gode 
solforhold, samt tilgang til gode uteområder både for lek og rekreasjon i nærområdet.   
 
Boligene vil ha en delvis nedgravd underetasje, noe som gjør at det vil tilpasses det 
skrånende terrenget på en god måte. Det er også satt høydebegrensninger på bebyggelsen 
slik at den ikke skal bli for dominerende i landskapet. Bestemmelsene om mønehøgde 
differensieres i samsvar med planlagt prosjekt, hvilket innebærer at det på 7 tomter settes 
en maksimal mønehøgde som ikke skal overstige 5 meter. 
 
Reguleringsendringen vil, som tidligere nevnt, føre med seg at 0,4 daa friluftsområde blir 
omregulert til bolig. En har problemer med å se at dette vil føre til en vesentlig forringelse av 
grøntstrukturen i eksisterende plan. Spesielt med tanke på at det dreier seg om et svært lite 
areal sett i forhold til størrelsen på friområdet. Boligene får bedre og mer trafikksikre 
parkeringsforhold enn i gjeldende plan da det ikke lenger vil være behov for å krysse 
offentlig veg. På selve planområdet er det også regulert inn grøntområde, hvor det vil bli 
opparbeidet lekeområde. Dette uteområdet vil gi bedre og kortere tilgjengelighet til 
akebakken og ballplassen, og kunne brukes også av nabobebyggelsen.   
 
Omsøkt reguleringsendring vil medføre at planen inneholder boligtyper for alle 
aldersgrupper og prisklasser. Totalt vil reguleringsplanen for Hellvik sentrum inneholde en 
overvekt av leiligheter med det som kommer på området B/F. Tilbakemeldinger fra eldre 
godt voksne personer er at mindre boliger på ett plan er ønsket. K1 legger nå til rette for 5 
slike boliger.  

Prisnivået for frittliggende eneboliger på store tomter er høyt, og boligtypen er vanskelig 
oppnåelig for familier med flere barn. Boligene i bakre kant på K1 er nå tilrettelagt for denne 
gruppen. Område K1 vil med ønsket omregulering inneholde 4 varierte boligstørrelser og 
prisklasser som ikke finnes i planen fra før. 

Men den viktigste grunn for omsøkt justering er at vedtatt plan ikke inneholder gode nok 
kvaliteter for den enkelte bolig vedrørende lysforhold og tilgjengelighet samt for dårlige 
utearealer og parkeringsløsning. 
 
Ved arbeid med ROS – sjekklisten har en ikke funnet noen forhold som tilsier iverksettelse av 
tiltak. 
 
 
Stavanger 19.10.2012 
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EIGERSUND KOMMUNE  

 

Forslag til reguleringsbestemmelser for: Hellvik Sentrum felt K1 -Gnr.60 Bnr. 
724, Eigersund kommune. 
 
Datert: 19.10.2012 
Sist revidert: (xx.xx.xxxx)  
Kommunestyrets vedtak: dato (xx.xx.xxxx), saksnr (xx/xxxx)  
 

§ 1 Avgrensning  
Det regulerte området er vist på plankart datert 19.10.2012.  

 

§ 2 Formål  
Området reguleres til:  

- Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1) 
� Bolig 

 
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2) 

� Veg 
� Gang/sykkelveg 
� Parkering 

 
- Grønnstruktur(PBL § 12-5, nr. 3) 

� Friområde 
 
 

§ 3  Felles bestemmelser  

§ 3.1 Mindre vesentlige unntak 
Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelser kan, når særlige grunner taler for det, 
tillates av kommunen innenfor rammen av bestemmelsene i plan- og bygningsloven og 
bygningsvedtektene. 

 

§ 3.2 Privatrettslige avtaler 
Etter at denne reguleringsplan med tilhørende bestemmelser er godkjent, kan det ikke inngås 
privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser.  
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§ 3.3 Universell utforming 
Prinsippene til universell utforming skal legges til grunn for utforming av ute- og inneområder 
i planområdet så langt det lar seg gjøre. Tilkomst til alle boliger skal være universelt utformet. 
Alle boligene skal oppfylle tilgjengelighetskravene i teknisk forskrift frem til inngangspartiet.  

 
§ 3.4 Radon 

Ved søknad om byggetillatelse skal det gjøres rede for om det er fare for radon i grunnen, og 
eventuelt beskrive tiltak som er iverksatt for å hindre radon i å trenge inn i bygningene. 

 
 

§ 4  Områder for bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1)  
 

Konsentrert småhusbebyggelse 

§ 4.1 Utnyttelse 
Tillatt bebygd areal skal ikke overstige 40 %BYA når feltene K1, K2 og K3 ses samlet. 
Parkeringsareal og areal under balkong skal ikke medregnes. 
 

§ 4.2 Utforming boliger 
 Mønehøgden skal ikke overstige følgende høyder målt fra topp grunnmur TG: 
 

- 5,0 meter på tomtene 1, 6, 7, 8, 9, 10 og 11. 
- 6,5 meter på tomtene 2, 3, 4 og 5. 

 
Regulerte høyder fra topp grunnmur TG tillates justert 0,5 meter opp/ned etter nærmere 
vurdering i byggesak. 
 

 Boligene skal ha saltak, hvor takvinkel ikke skal overstige 30 grader.  
 

§ 4.3 Parkering 
 Hver boenhet skal ha 2 biloppstillingsplasser på egen tomt.  
 
§ 4.4 Garasjer 

Områder merket med G på plankartet kan oppføres som garasjer. De garasjene som er 
merket med B kan også ha tilhørende bodareal. Garasjer kan oppføres med grunnflate i inntil 
30 m². Garasje tillates oppført med mønehøgde inntil 5,0 meter målt fra golvnivå. På tomt 10 
og 11 tillates etasje under garasje. 

§ 4.5 Byggesoner 
Garasje kan oppføres i konflikt med regulerte byggesoner, også når den er sammenbygd med 
bolighuset, jfr. plankartet. Også terrasser/balkonger tillates å overskride regulerte 
byggesoner.  
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§ 5 Samferdselsanlegg (PBL §12-5, nr. 2) 

§ 5.1 Fartsreduserende tiltak 
 Det kan anlegges fartsreduserende tiltak.  
 
§ 5.2 Parkeringsplass 
 Parkeringsplass er felles gjesteparkeringsplass for boligene i området.  
 
 

§ 6 Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3) 

§ 6.1 Friområde 
Det tillates ikke oppført bygninger i friområde, med unntak av mindre bygg for tekniske 
installasjoner. 

 

§ 7 Hensynssoner (PBL § 12-6) 

§ 7.1 Frisikt  
I frisiktsoner skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende vegers planum. 
Busker, trær og gjerder som kan hindre sikten, er ikke tillatt.  
 

§ 8 Rekkefølgebestemmelser  

§ 8.1 Lekeplass 
I området mellom tomtene 9 og 10 skal det opparbeides småbarnslekeplass som skal være 
ferdigstilt innen det kan gis brukstillatelse for boliger i området. 100 m² av denne skal være 
universelt utformet. 

 

§ 8.2 Støy 
Ved fremming av byggesøknader skal det dokumenteres at boliger ikke utsettes for støy 
utover gjeldende retningslinjer. Eventuelt må tiltak iverksettes. 
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Sol- og skyggediagram 
21. Mars kl 12 

   Hellvik felt K1 Side 408 av 998



Sol- og skyggediagram 
21. Mars kl 15 

   Hellvik felt K1 Side 409 av 998



Sol- og skyggediagram 
21. Mars kl 18 

   Hellvik felt K1 Side 410 av 998
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Detaljreguleringsplan 
for  

Hellvik felt K1 
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FYLKESRÅDMANNEN
 Regionalutviklingsavdelingen

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

Prosjektil Areal AS
Bjødnabeen 4

4033 STAVANGER 3.9.2012

Deres ref.: Saksbehandler: Knut Thorkildsen Slettebak Saksnr. 12/15377-2
Direkte innvalg: 51 51 66 83 Løpenr. 49439/12

Arkivnr. FR-RB EIG 
Hellvik/sentrumsomr.

EIGERSUND KOMMUNE - REGULERINGSPLAN - SENTRUMSOMRÅDE - HELLVIK
GNR. 60, BNR 13 OG 20 - RETTING AV FEIL I REGULERINGSBESTEMMELSENE

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

Fylkesrådmannen har vurdert saken som regional planmyndighet.

Vi vil opplyse om at i denne saken kommer det ikke egen uttalelse fra Fylkesmannen.

Bakgrunn
I bestemmelsene til planen er det en uoverenstemmelse i bruken av begreper for 
høydemål på bebyggelsen, da det er brukt gesimshøyde og mønehøyde om hverandre.

Tiltakshaver foreslår å rette feil, og bruke gesimshøyde.

Fylkesrådmannens vurdering
Fylkesrådmannen har ingen innvendinger mot korrigering i reguleringsplanens 
bestemmelser.

Med hilsen

Knut Thorkildsen Slettebak Ida Andreassen
rådgiver rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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1. Brev dat. 17.10.11 fra naboer v/ M. Tuen, K.J. Larsen, T. Valdemarsen, T.I. Thrana, T. 
Hansen, J.M. Aas og K. Larsen 

Nevnte naboer påpeker at i gjeldende reguleringsplan er K1 vist som konsentrert 
småhusbebyggelse, og bebyggelsen er plassert på sørsiden av ny adkomstveg. I følge § 6 i de 
gjeldende reguleringsbestemmelsene har felt K1 en maksimal mønehøgde på 6 meter. De 
berørte naboene mener at gjeldende plan gjør at feltet ligger godt plassert i terrenget, 
ivaretar dagens toppunkt og tar tilstrekkelig hensyn til solforholdene til bebyggelsen som 
ligger sør for feltet. De er kritiske til at planforslaget vil få en mønehøgde som godt 
overstiger dagens toppunkt, og dermed ha negative konsekvenser for solforholdene til 
eksisterende bebyggelse. Ut fra mottatte skisser kan de ikke se at dette er belyst eller 
ivaretatt. De ønsker at det utarbeides sol/skygge diagram. 

Naboene finner det uheldig at den høyeste bebyggelsen er foreslått plassert høyest i 
terrenget i forhold til småhusbebyggelsen. De mener at bebyggelsen vil bli svært 
dominerende og lite tilpasset terrenget.

I forhold til utarbeidete illustrasjoner kan det se ut som det er planlagt en stor fylling mot 
eksisterende bebyggelse i sør, og de ønsker å få belyst hvordan disse terrenginngrepene er 
tenkt utført gjennom snitt eller 3D modell. Det påpekes at det i gjeldende 
reguleringsbestemmelser i § 26 er stilt krav til at bebyggelsen skal tilpasses eksisterende 
terreng. 

I gjeldende plan er det vist en gangforbindelse fra adkomstvegen til K1 og videre til 
eksisterende bebyggelse i sør, og de forutsetter at denne opprettholdes.

Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i 2007 og ble grundig behandlet, hvor alle naboer og 
interessegrupper fikk komme med sine synspunkter og merknader til planen. Naboene 
finner det derfor uheldig at det allerede etter 4 år kunngjøres endring av eksisterende plan.

Naboene er glade for at Hellvik er i positiv utvikling og at det bygges nye boliger, men de 
ønsker en utbygging som er skånsom i forhold til eksisterende bebyggelse og miljøet på 
Hellvik.

Kommentarer:

Som kommentert til merknaden fra Fylkesrådmannen er forslagstillers oppfatning at det 
fortsatt dreier seg om konsentrert småhusbebyggelse på K1. I planforslaget er det plassert
boliger på begge sider av adkomstvegen, slik at en får universelt utformet tilkomst til alle 
boligene i stedet for til halvparten av boligene slik som i gjeldende plan. Samtidig vil en få 
mindre vegareal i planforslaget enn i gjeldende plan. Planendringen vil medføre en økning av 
areal på 0,86 dekar i forhold til tidligere, hvorav 0,75 dekar av økningen er til boligformål. 
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Plankartet til gjeldende reguleringsplan viser at maksimal byggehøyde ikke skal overskride 
kotehøgde 29. I planforslaget vil ingen av boligene på sørsiden av vegen og boligen på tomt 1 
overstige kote 29. Fem av boligene på nordsiden av vegen vil overstige kotehøgde 29, noe 
som er en naturlig konsekvens av at boligene ligger høyere i terrenget. Maksimal 
mønehøgde målt fra topp grunnmur for alle husene på sørsiden av vegen og tomt 1 og 6 er 
satt til 5,0 meter. Husene på tomt 2, 3, 4 og 5 vil ha en maksimal mønehøgde fra topp 
grunnmur på 6,5 meter. 

Som det fremgår av utarbeidet sol/skygge diagram for feltet, har foreslåtte endring ingen 
negative konsekvenser for solforholdene til eksisterende bebyggelse. 

I forhold til terrengtilpasning vil 8 av boligene ha delvis nedgravd underetasje, og 3 av 
boligene vil kun ha et plan. Boligene med høyest maksimal mønehøgde vil ha delvis 
nedgravd underetasje. Dette mener forslagstiller er god terrengtilpassning slik vedlagt 
fotomontasje viser. 

I utarbeidelsen av planforslaget er det laget 3 snitt gjennom feltet som viser hvordan 
bebyggelsen vil forholde seg til eksisterende terreng. Snitt 1 og 3 viser at det på tomt 7 og 11 
ikke vil være behov for fylling. Snitt 2 viser at det på tomt 10 vil være behov for en oppfylling 
av masser fra eksisterende terreng til nytt terreng. Fyllingen vil avsluttes med en 
natursteinsmur ved eiendomsgrensen som vist på snitt. Det kan også bli aktuelt med 
fyllinger på tomt 8 og 9.  I eksisterende plan ville denne fyllingen vært erstattet med 
grunnmur for underetasjen, forslagstiller mener valgte løsning vil være bedre tilpasset 
terreng. Valgt boligløsning vil også medføre at boligområdet får boliger med alt på ett plan 
som gir rom for en variert aldersammensetning på boligområdet.

I forhold til gangforbindelsen fra felt K1 til eksisterende bebyggelse sør for feltet er denne 
opprettholdt i planforslaget. 

En anser planforslaget som en forbedring av gjeldende plan med tanke på at tilkomsten til 
alle boligene nå vil bli universelt utformet og en får mindre vegareal i nytt forslag i forhold til 
tidligere. Samtidig er det i nytt forslag lagt opp til lekeareal sør for adkomstvegen, noe som 
ikke var er tatt med i gjeldende plan. Dette lekearealet ligger slik at får en god tilknytning til 
akebakken og ballplassen som allerede er etablert sør for planområdet. Boligene er tilpasset 
terrenget gjennom delvis nedgravd underetasje, og en mener at planforslaget er tilpasset 
eksisterende bebyggelse og miljøet på Hellvik. 
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