
 EIGERSUND KOMMUNE 
Planteknisk utvalg 
 

 
 
MØTEINNKALLING 
 
 
Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtested: Formannskapssalen 
Dato: 14.05.2013 Tidspunkt: 14:00  NB! Merk tid. 
 
 

BEFARING: 
 Kl 07.45  Oppmøte/avreise med Redningsskøyten . 

kl 08.45 Sak 114/13 Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom gnr. 4 bnr. 62 - 
John Hadland, Æsan 

kl 10.45  Retur Redningsskøyten/Avgang fra Kirken  

Kl 11.05 Sak 107/13 
Søknad om fradeling av en parsell med kårbolig - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel -  gnr. 25, bnr. 11 - Mong  -  Hans Kristian 
Mong 

Kl 11.30 Sak 113/13 Reguleringsendring for boliger-gnr 13 bnr 147 m.fl.- del av 
Sandbakkveien 

Kl 11.50 Sak 112/13 Reguleringsendring for boligområde-gnr. 46 bnr. 38 m.fl-
Langgårdsfjellet-Havsøy 

Kl 12.25 Sak 106/13 
Søknad om fradeling av tilleggsparsell til fritidseiendom - 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  - Ted Ove Slettebø - 
gnr. 81, bnr. 3 og gnr. 82, bnr. 2 

Kl 13.00 Sak 111/13 
Forslag til detaljregulering gnr. 47 bnr. 518 - Sjukehusveien - 
Lagårdsveien - boliger, lekeareal, avkjørsel m.fl. - 1. 
gangsbehandling 

Kl 13.20 Sak 110/13 Reguleringsendring for del av næringsområde på Vingård  gnr. 48 
bnr. 66 mfl.  1. gangsbehandling 

kl 14.00 NB! Merk tidspnkt 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 

104/13 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 14.05.2013  

105/13 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 30.04.2013  

106/13 
Søknad om fradeling av tilleggsparsell til fritidseiendom - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel  - Ted Ove Slettebø - gnr. 81, bnr. 3 og gnr. 
82, bnr. 2 

 

107/13 Søknad om fradeling av en parsell med kårbolig - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel -  gnr. 25, bnr. 11 - Mong-  Hans Kristian Mong  

108/13 
Søknad om fradeling av parsell med bolig hvor resten av eiendommen 
selges som tilleggsjord til nabobruk - dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel -  gnr./bnr.  60/8 - Ruth Mikalsens dødsbo  v/Helen Kvia 

 

109/13 Søknad om fritak fra driveplikten  - gnr./bnr. 14/7 og 35 - Frode Helgeland  

110/13 Reguleringsendring for del av næringsområde på Vingård  gnr. 48 bnr. 66 
mfl.  1. gangsbehandling  
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111/13 Forslag til detaljregulering gnr. 47 bnr. 518 - Sjukehusveien - 
Lagårdsveien - boliger, lekeareal, avkjørsel m.fl. - 1. gangsbehandling  

112/13 Reguleringsendring for boligområde-gnr. 46 bnr. 38 m.fl-Langgårdsfjellet-
Havsøy  

113/13 Reguleringsendring for boliger-gnr 13 bnr 147 m.fl.- del av Sandbakkveien  

114/13 Søknad om dispensasjon for deling av grunneiendom gnr. 4 bnr. 62 - 
John Hadland, Æsan  

115/13 Dispensasjon - Garasje gnr. 47 bnr. 299 - Håkon Vatnamot Nyheim, 
Skoleveien 4 - Lagård  

116/13 Dispensasjon - Oppføring naust/fritidsbolig - gnr. 6 bnr. 8, 61 - Andreas 
Leidland og Kenneth Eie Pettersen - Skjelbreid  

117/13 Feiing og boligtilsyn i Eigersund kommune  

118/13 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 14.05.2013  
 
 
 
Egersund, 3. mai 2013 
 
Bjørn Reidar Berentsen  
Utvalgsleder      

 
Randi S. Haugstad 

      Utvalgsekretær 
 
 
Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer: 
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 
eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 
kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 
møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger 
av saken(e). 
 
- Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 24/993 96 623 til Randi Haugstad 
 
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: 
 - Liv Tone Øiumshaugen (H) for Kjell Vidar Nygård (H) 
 - Anja Hovland (H) for Bjørn Carlsen (H) 
 - Frank Fredriksen (H) for Astrid H. Robertson (H) 
 - Dag Rune Skår (FRP) for May Helen H. Ervik (FRP) 
 
 
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: 01.05.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/909
Journalpostløpenr.:
13/12650

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
104/13 Planteknisk utvalg 14.05.2013

Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
14.05.2013
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 01.05.2013:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 01.05.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/908
Journalpostløpenr.:
13/12649

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

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Randi Haugstad
Politisk sekretær
51 46 80 24
randi.haugstad@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
105/13 Planteknisk utvalg 14.05.2013

Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
30.04.2013
  

Sammendrag:
Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 01.05.2013:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 30.04.2013 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
281024 Protokoll fra ekstraord.møte PTU 30.04.13.doc
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Utvalg: Planteknisk utvalg
Møtedato: 30.04.2013 Møtested: Formannskapssalen
Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 11:30  
Sak – fra / til: 082/13 - 103/13

Følgende medlemmer møtte:
AP - Berentsen, Bjørn Reidar (Leder)                           H - Nygård, Kjell Vidar (Nestleder)                              

H - Robertson, Astrid Hetland (Medlem)                  
AP – Tråsavik, Renate (Medlem) H – Carlsen, Bjørn (Medlem)                              
V – Kvassheim, Brit L. (Medlem) KrF – Sæstad, Alf Tore (Medlem)
SP – Gya, Tor Olav (Medlem)                             KrF – Gunvaldsen, Bente Skåra (Medlem)
FrP – Ervik, May Helen Hetland (Medlem)

Følgende medlemmer hadde forfall:
AP – Sæstad, Roger (Medlem)

Følgende varamedlemmer møtte:
AP – Ege, Anders (varamedlem)

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):
AP – Vanglo, Terje (varamedlem) – sak 91/13                                   
H – Øiumshaugen, Liv Tone (varamedlem) – sak 88/13, 89/13 og 90/13                                  

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:
Kommunalsjef tekniske tjenester Anne-Grethe Woie og byggesakssjef Jarle Valle.

Merknader til møtet:


Bjørn Reidar Berentsen
Utvalgsleder Randi S. Haugstad

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Planteknisk utvalg
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer:

Arbeiderpartiet Varamedlemmer
Bjørn Reidar Berentsen
Roger Sæstad
Renate Tråsavik

1  Anders Ege
2  Toril Åbotnes Iversen
3  Terje Vanglo
4  Inger W. Dyrsand
5  Rolf Magne Skogen

Fremskrittspartiet Varamedlemmer
May Helen H. Ervik 1  Dag Rune Skår

2  Jan Aksel Skadberg
3  Hans Petter Helland

Høyre Varamedlemmer
Kjell Vidar Nygård
Astrid Hetland Robertson
Bjørn Carlsen

1  Liv Tone Øiumshaugen
2  Rune Hetland
3  Anja Hovland
4  Frank Fredriksen
5  Olaug Noreide

Kristelig Folkeparti Varamedlemmer
Alf Tore Sæstad
Bente Skåra Gunvaldsen

1  Edmund Iversen
2  Elise Jacobsen
3  Bjørn Arild Omdal
4  Gudrun Uthaug

Senterpartiet Varamedlemmer
Tor Olav Gya 1  Bernt Koldal

2  May Sissel Nodland
3  Johan Egeland

Venstre Varamedlemmer
Brit L. Kvassheim 1  Øyvind Misje

2  Asbjørn Mathisen Rake
3  Birgit Rodvelt

Saksliste:
Sak nr. Sakstittel L

082/13

Avgjøres av utvalget:

Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 30.04.2013

083/13 Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 16.04.2013

084/13
Gebyrer etter plan- og bygningsloven, lov om seksjonering av fast 
eiendom, forskrift om begrensning av forurensning - byggesak 2013

085/13
Klage på avslag - søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg 
fritidsbolig gnr. 5 bnr. 107 - Marit Aanestad, Maurholen

086/13
Klage - Flytebrygger gnr. 47 bnr. 63 fnr. 1 - Egersund Seilforening, 
Nysundhalsen

087/13
Dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070 - Bharathy og Suthakaran 
Somalingam, Iglatjørnveien 15. Klage på avvisningsvedtak.
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088/13
Bolig og carport gnr. 60 bnr. 679 - Hellvik Byggservice AS, Terneveien 2, 
Hellvik. Søknad om redusert gebyr.

089/13
Bolig gnr. 60 bnr. 681 - Hellvik Byggservice, Terneveien 7, Hellvik. 
Søknad om redusert gebyr.

090/13
Bolig gnr. 60 bnr. 682 - Hellvik Byggservice, Terneveien 5. Hellvik. 
Søknad om redusert gebyr.

091/13
Søknad om dispensasjon for bod og takoverbygg/uteplass, fritidsbolig 
gnr. 60 bnr. 751- Paula Lovise og Erik Håland, Vassviksveien 42. 
2.gangsbehandling

092/13
Dispensasjon - Deling av grunneiendom gnr. 42 bnr. 2 - Egil Omdal -
Øygrei

093/13
Byggearbeider gnr. 13 bnr. 1801 - Siv Grimsrud og Roger Noreng, 
Ludvig Feylings gate 24. Søknad om redusert gebyr.

094/13
Søknad om utsettelse av rivingsvilkår i tillatelse til oppføring av bolighus 
og garasje - gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. Østebrød og Rune Myklebust, 
Ytstebrødveien 602

095/13
Klage på avslag om nedsatt behandlingsgebyr - gnr. 2 bnr. 133 - Evelyn 
og Viggo Mattsson, Midbrødveien

096/13
Terrasse, carport,  parkeringsplass gnr. 13 bnr. 172 - Sturle A. 
Assersen, Fjellveien 8. Klagebehandling nr. 2.

097/13
Ny behandling - Dispensasjon/ Deling av grunneiendom gnr. 47 bnr. 3, 
teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, Eideveien 8

098/13
Enebolig og garasje gnr. 60 bnr. 715 - Silje Henriksen og Rune Sletta, 
Ruskebakken 17. Ny klagebehandling.

099/13
Tilbygg/restaurering av fritidsbolig gnr. 8 bnr. 124 - Margot Marie 
Nodland og Arne Haugland, Klagebehandling.

100/13
Ny behandling - Dispensasjon - Tilbygg/Overbygg terrasse gnr. 5 bnr. 
183 - Arnstein Skretting, Maurholen

101/13 Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka, Lygre. Dispensasjonssøknad.

102/13
Fritidsbolig gnr. 123 bnr. 49 - Kari Østerhus og Oddvar Rodvelt, 
Risvikveien 63. Ny klagebehandling.

103/13 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 30.04.2013
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082/13: Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
30.04.2013

Spørsmål/orienteringer i møtet 30.04.2013:

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

24/13:
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) stilte spørsmål om hvor langt saken vedr. utvidelse 
av området ved Berentsens Brygghus har kommet. Dette er en klagesak.

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER orienterte om at saken ble oversendt 
Fylkesmannen i fjor. Hos Fylkesmannen er det en behandlingstid på 12 – 14 måneder, 
så saken forventes snart besvart.

25/13:
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) viste til Earth Hour (symbolsk markering der folk 
over hele verden blir oppfordret til å slukke lyset en time for klimaet) lørdag 23.03.2013, 
og syntes det var dårlig oppslutning om temaet. Har kommunen noen praksis på dette ?

KOMMUNALSJEF TEKNISKE TJENESTER svarte at det er vanlig praksis i barnehager 
og skoler som ikke er i bruk, at lyset slukkes. I kommunale boliger, og på  bo- og 
servicesenter blir ikke lysene slukket, men beboere blir oppfordret til å følge markeringen 
av Earth Hour. Når det gjelder lys ute, så blir ikke disse tatt av.

Votering:
Det fremkom ingen forslag til vedtak.

PTU-082/13 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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083/13: Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
16.04.2013

Forslag til vedtak 18.04.2013:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 16.04.2013 godkjennes.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent.

PTU-083/13 Vedtak:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 16.04.2013 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

084/13: Gebyrer etter plan- og bygningsloven, lov om seksjonering 
av fast eiendom, forskrift om begrensning av forurensning -
byggesak 2013
Rådmannens forslag til vedtak 17.04.2013:

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:

Gebyrregulativet vedtas som framlagt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 33-1, 32-8, lov om 
eierseksjoner § 7 og forskrift om begrensning av forurensning § 52a.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

ASTRID H. ROBERTSON (H) ønsker at det legges med en sammenligning over andre 
kommuner (på Eigersund kommunes størrelse) før saken legges frem for kommunestyrets møte 
i juni 2013.

---- 0 ----

BJØRN CARLSEN (H) foreslo:
”Trinnvis IG skal ikke gjelde ved endring av ansvarsrett for enkelt foretak.”

BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag:
”Saken sendes tilbake til administrasjonen.”
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Votering utsettelsesforslag:
Berentsens forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling og Carlsens forslag kom dermed ikke til votering.

PTU-084/13 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen.

Vedtaket er enstemmig.

085/13: Klage på avslag - søknad om dispensasjon for oppføring av 
tilbygg fritidsbolig gnr. 5 bnr. 107 - Marit Aanestad, Maurholen

Rådmannens forslag til vedtak 11.04.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Marit Aanestad i sak PTU 014/13, og har etter 
en samlet vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge ettersom klagen ikke inneholder 
vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet.

Vedtaket i sak PTU 014/13 opprettholdes.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven §§ 
11-6, 12-4 og 19-2.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-085/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Marit Aanestad i sak PTU 014/13, og har 
etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge ettersom klagen ikke 
inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages 
over ble fattet.

Vedtaket i sak PTU 014/13 opprettholdes.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36 og plan- og bygningsloven 
§§ 11-6, 12-4 og 19-2.
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Vedtaket er enstemmig.

086/13: Klage - Flytebrygger gnr. 47 bnr. 63 fnr. 1 - Egersund 
Seilforening, Nysundhalsen

Rådmannens forslag til vedtak 20.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Thor-Ole Bøe Fardal datert 30.07.12 
vedrørende vedtak BMD 284/12 av 03.07.12 om tillatelse til oppføring av flytebrygger på 
eiendommen gnr. 47 bnr. 64 fnr. 1, men finner ikke å kunne ta den til følge.

Innvendingene som er reist i klagen gjelder ikke forhold som er til hinder for å gi tillatelse
som omsøkt. Tiltaket synes for øvrig å være i samsvar med reguleringsplan for 
seilsportsenter på Nysundhalsen.

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

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-086/13 Vedtak:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klage fra Thor-Ole Bøe Fardal datert 30.07.12 
vedrørende vedtak BMD 284/12 av 03.07.12 om tillatelse til oppføring av flytebrygger på 
eiendommen gnr. 47 bnr. 64 fnr. 1, men finner ikke å kunne ta den til følge.

Innvendingene som er reist i klagen gjelder ikke forhold som er til hinder for å gi tillatelse 
som omsøkt. Tiltaket synes for øvrig å være i samsvar med reguleringsplan for 
seilsportsenter på Nysundhalsen.

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

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

Vedtaket er enstemmig.

087/13: Dobbel garasje gnr. 13 bnr. 1070 - Bharathy og Suthakaran 
Somalingam, Iglatjørnveien 15. Klage på avvisningsvedtak.

Rådmannens forslag til vedtak 09.04.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Roy Skåra på vedtaket i sak PTU 208/12 den 
11.12.12, sammen med tilsvarene fra tiltakshaver Somalingam og ansvarlig søker Kystbygg 
AS, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge ettersom den ikke 
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inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over 
ble fattet.

Vedtaket er hjemlet i forvaltningslovens §§ 28-36.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-087/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Roy Skåra på vedtaket i sak PTU 208/12 
den 11.12.12, sammen med tilsvarene fra tiltakshaver Somalingam og ansvarlig søker 
Kystbygg AS, og har etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge 
ettersom den ikke inneholder vesentlige nye opplysninger som ikke var kjent da det 
vedtaket det klages over ble fattet.

Vedtaket er hjemlet i forvaltningslovens §§ 28-36.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse. 

Vedtaket er enstemmig.

088/13: Bolig og carport gnr. 60 bnr. 679 - Hellvik Byggservice AS, 
Terneveien 2, Hellvik. Søknad om redusert gebyr.

Rådmannens forslag til vedtak 09.04.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Inge Andreassen / Hellvik Byggservice AS 
om redusert gebyr, og har kommet til at ilagt gebyr ikke er åpenbart urimelig i forhold til det 
arbeidet som seksjon byggesak har utført i forbindelse med søknad om byggetillatelse på 
eiendommen gnr. 60 bnr. 679. 
Søknaden om reduksjon i ilagt gebyr avslås.

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ i plan- og byggesaker § 7 og kap. 3 punkt 5.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

 KJELL VIDAR NYGÅRD (H) erklærte seg ugild i saken da han er svoger til tiltakshaver, jf. 
fvl. § 6, 2.ledd. Det fremkom ikke merknader til saken. Liv Tone Øiumshaugen (H) tok sete.
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---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-088/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Inge Andreassen / Hellvik Byggservice 
AS om redusert gebyr, og har kommet til at ilagt gebyr ikke er åpenbart urimelig i forhold 
til det arbeidet som seksjon byggesak har utført i forbindelse med søknad om 
byggetillatelse på eiendommen gnr. 60 bnr. 679. 
Søknaden om reduksjon i ilagt gebyr avslås.

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ i plan- og byggesaker § 7 og kap. 3 
punkt 5.

Vedtaket er enstemmig.

089/13: Bolig gnr. 60 bnr. 681 - Hellvik Byggservice, Terneveien 7, 
Hellvik. Søknad om redusert gebyr.

Rådmannens forslag til vedtak 09.04.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Inge Andreassen / Hellvik Byggservice AS 
om redusert gebyr, og har kommet til at ilagt gebyr ikke er åpenbart urimelig i forhold til det 
arbeidet som seksjon byggesak har utført i forbindelse med søknad om byggetillatelse på 
eiendommen gnr. 60 bnr. 681. 
Søknaden om reduksjon i ilagt gebyr avslås.

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ i plan- og byggesaker § 7 og kap. 3 punkt 5.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

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

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-089/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Inge Andreassen / Hellvik Byggservice 
AS om redusert gebyr, og har kommet til at ilagt gebyr ikke er åpenbart urimelig i forhold 
til det arbeidet som seksjon byggesak har utført i forbindelse med søknad om 
byggetillatelse på eiendommen gnr. 60 bnr. 681. 
Søknaden om reduksjon i ilagt gebyr avslås.
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Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ i plan- og byggesaker § 7 og kap. 3 
punkt 5.

Vedtaket er enstemmig.

090/13: Bolig gnr. 60 bnr. 682 - Hellvik Byggservice, Terneveien 5. 
Hellvik. Søknad om redusert gebyr.

Rådmannens forslag til vedtak 09.04.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Inge Andreassen / Hellvik Byggservice AS 
om redusert gebyr, og har kommet til at ilagt gebyr ikke er åpenbart urimelig i forhold til det 
arbeidet som seksjon byggesak har utført i forbindelse med søknad om byggetillatelse på 
eiendommen gnr. 60 bnr. 682. 
Søknaden om reduksjon i ilagt gebyr avslås.

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ i plan- og byggesaker § 7 og kap. 3 punkt 5.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

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

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

PTU-090/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Inge Andreassen / Hellvik Byggservice 
AS om redusert gebyr, og har kommet til at ilagt gebyr ikke er åpenbart urimelig i forhold 
til det arbeidet som seksjon byggesak har utført i forbindelse med søknad om 
byggetillatelse på eiendommen gnr. 60 bnr. 682. 
Søknaden om reduksjon i ilagt gebyr avslås.

Vedtaket er fattet med hjemmel i gebyrregulativ i plan- og byggesaker § 7 og kap. 3 
punkt 5.

Vedtaket er enstemmig.

091/13: Søknad om dispensasjon for bod og takoverbygg/uteplass, 
fritidsbolig gnr. 60 bnr. 751- Paula Lovise og Erik Håland, 
Vassviksveien 42. 2.gangsbehandling

Rådmannens forslag til vedtak 21.03.2013:
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, Fylkesmannens uttale og gjeldende reguleringsplaner 
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med tilhørende bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å 
kunne gi dispensasjon.

Den aktuelle eiendommen som ønskes bebygd er regulert til Byggeområde –
fritidsboliger. Tomten er for liten til at det kan bygges en fritidsbolig på denne, men 
passer godt til oppføring av bod og takoverbygg/uteplass. Omsøkte tiltak er en 
hensiktsmessig utnytting av eiendommen i samsvar med formålet ”Byggeområde –
fritidsboliger”. En tillatelse til oppføring av bod og takoverbygg/uteplass vil dermed 
ikke føre til at hensynene bak planen om tillatt utnyttelsesgrad blir ”vesentlig 
tilsidesatt”.

Fordelene med tiltaket synes også ”klart større” enn ulempene ved at bygget kan 
brukes som en skjermet felles samlingsplass for hyttenaboer og velforeningen. Det 
tillegges også særlig vekt at det er lite gunstig å oppføre fritidsbolig på den omsøkte 
eiendommen. I tillegg legges det vekt på nytten tiltakshaver har av oppføring av bod 
og takoverbygg/uteplass.

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.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

 BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) ba om fritak idet han er onkel til part i saken og har 
nær personlig tilknytning til han, jf. fvl. § 6, 2. ledd.  Det fremkom ikke merknader til saken. 
Terje Vanglo (AP) tok sete.

---- o ----

BJØRN CARLSEN (H) foreslo
Tillegg til rådmannen innstilling:
”Tomta som ønskes bebygd, gnr.60 bnr.751 er nabo-tomt til eksisterende fritidsbolig på 
nr.60 bnr.662, og er ikke tidligere bebygd.”

Votering:
Rådmannens innstilling med Carlsens tillegg vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme (Terje 
Vanglo, AP).

PTU-091/13 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, Fylkesmannens uttale og gjeldende reguleringsplaner 
med tilhørende bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne 
gi dispensasjon.

Den aktuelle eiendommen som ønskes bebygd er regulert til Byggeområde –
fritidsboliger. Tomten er for liten til at det kan bygges en fritidsbolig på denne, men 
passer godt til oppføring av bod og takoverbygg/uteplass. Omsøkte tiltak er en 
hensiktsmessig utnytting av eiendommen i samsvar med formålet ”Byggeområde –
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fritidsboliger”. En tillatelse til oppføring av bod og takoverbygg/uteplass vil dermed ikke 
føre til at hensynene bak planen om tillatt utnyttelsesgrad blir ”vesentlig tilsidesatt”.

Fordelene med tiltaket synes også ”klart større” enn ulempene ved at bygget kan brukes 
som en skjermet felles samlingsplass for hyttenaboer og velforeningen. Det tillegges 
også særlig vekt at det er lite gunstig å oppføre fritidsbolig på den omsøkte 
eiendommen. I tillegg legges det vekt på nytten tiltakshaver har av oppføring av bod og 
takoverbygg/uteplass.

Tomta som ønskes bebygd, gnr.60 bnr.751 er nabo-tomt til eksisterende fritidsbolig på 
nr.60 bnr.662, og er ikke tidligere bebygd.

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.

092/13: Dispensasjon - Deling av grunneiendom gnr. 42 bnr. 2 - Egil 
Omdal - Øygrei

Rådmannens forslag til vedtak 22.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 02.12.11 om dispensasjon og 
tillatelse til fradeling av parsell på ca. 1.800 m² fra eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som 
tilleggsareal til gnr. 42 bnr. 11 i strid med formål i kommuneplanens arealdel, 
kommuneplanens § 1.2 om krav til reguleringsplan samt § 1-8 i plan- og bygningsloven om 
forbud mot tiltak langs vassdrag, og har kommet til at søknaden må avslås.

Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak formålet i kommuneplanen da 
eiendommen effektivt beslaglegger store områder som forutsettes brukt som 
landbruksområde samtidig som mulighetene for allmenn ferdsel i området forringes.
Videre utvikling av området til fritidsformål bør avklares i arealplan sammen med 
nærliggende område avsatt til fremtidig HF-område.

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

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
BJØRN CARLSEN (H) foreslo:

”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 02.12.11 om dispensasjon og 
tillatelse til fradeling av parsell på ca. 1.800 m² fra eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som 
tilleggsareal til gnr. 42 bnr. 11 i strid med formål i kommuneplanens arealdel, 
kommuneplanens § 1.2 om krav til reguleringsplan samt § 1-8 i plan- og bygningsloven 
om forbud mot tiltak langs vassdrag, og har kommet til at dispensasjon kan gis.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak 
størrelsesbegrensningen i kommuneplanens bestemmelser da
 En vil få ryddet opp i en mulig feil, eller misforståelse som har vært gjeldende i flere 

tiår.
 Området fremstår som naturlig avgrenset, og er relativt vanskelig tilgjengelig for 

allmennheten, og vil ikke begrense allmennhetens bruk av området.
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 Tomten har en naturlig avgrensning med myr, bratt fjellskrent og elv.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da
 Omsøkte område ligger slik til at en må krysse vassdrag for å komme til det.
 Eiendommen er brukt som, og har fremstått som et fritids bolig område i over 40 år 

uten at dette har medført noen form for konflikt med landbruks interessene i området.

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale 
før endelig vedtak fattes.”

Votering:
Carlsens forslag vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer for rådmannens innstilling (Anders Ege 
og Bjørn Reidar Berentsen, AP).

PTU-092/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 02.12.11 om dispensasjon og 
tillatelse til fradeling av parsell på ca. 1.800 m² fra eiendommen gnr. 42 bnr. 2 som 
tilleggsareal til gnr. 42 bnr. 11 i strid med formål i kommuneplanens arealdel, 
kommuneplanens § 1.2 om krav til reguleringsplan samt § 1-8 i plan- og bygningsloven 
om forbud mot tiltak langs vassdrag, og har kommet til at dispensasjon kan gis.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak 
størrelsesbegrensningen i kommuneplanens bestemmelser da
 En vil få ryddet opp i en mulig feil, eller misforståelse som har vært gjeldende i flere 

tiår.
 Området fremstår som naturlig avgrenset, og er relativt vanskelig tilgjengelig for 

allmennheten, og vil ikke begrense allmennhetens bruk av området.
 Tomten har en naturlig avgrensning med myr, bratt fjellskrent og elv.

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da
 Omsøkte område ligger slik til at en må krysse vassdrag for å komme til det.
 Eiendommen er brukt som, og har fremstått som et fritids bolig område i over 40 år 

uten at dette har medført noen form for konflikt med landbruks interessene i området.

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale 
før endelig vedtak fattes.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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093/13: Byggearbeider gnr. 13 bnr. 1801 - Siv Grimsrud og Roger 
Noreng, Ludvig Feylings gate 24. Søknad om redusert gebyr.

Rådmannens forslag til vedtak 21.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert ulovlighetsgebyr fra Roger 
Noreng, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt gebyr for ulovlig byggearbeid kr. 
9.411,- ikke er åpenbart 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. 

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-093/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om redusert ulovlighetsgebyr fra Roger 
Noreng, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt gebyr for ulovlig byggearbeid 
kr. 9.411,- ikke er åpenbart 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. 

Vedtaket er enstemmig.

094/13: Søknad om utsettelse av rivingsvilkår i tillatelse til 
oppføring av bolighus og garasje - gnr. 2 bnr. 36 - Ragnethe B. 
Østebrød og Rune Myklebust, Ytstebrødveien 602

Rådmannens forslag til vedtak 19.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden av 16.03.13 fra Rune Myklebust om utsatt frist 
til å oppfylle vilkåret om riving av boligen Ytstebrødveien 602 på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 
til 01.12.13, og har funnet å kunne etterkomme søknaden da utsettelse som omsøkt vil ha 
liten samfunnsmessig betydning. På grunn av medgått tid før det forelå endelig avgjørelse i 
saken, varsles det på ny om pålegg om retting.

Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og 
bygningslovens § 32-3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 
17.06.08 vedrørende riving av Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 at 
eksisterende bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig var gitt. 
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Denne fristen er nå gått ut, og tiltakshaver har dermed begått en overtredelse av plan- og 
bygningsloven.

Tiltakshavers eventuelle kommentarer bes innsendt innen 3 uker fra mottak av dette 
varselet.

Dersom boligen ikke er revet innen 01.12.2013, vil det bli gitt pålegg om riving. 8 uker etter at 
pålegget er gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 500,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med 
forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom.

Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i henhold til 
plan- og bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK § 16-1, 1.ledd 
bokstav b, nr. 2. Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i strid med vedtatte 
formål i kommuneplanens arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte et eventuelt endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 uker 
etter at tiltakshaver har mottatt varselet.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

ALF TORE SÆSTAD (KRF) foreslo:
”Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet henvendelse fra Rune Myklebust av 
16.03.13 om utsatt frist for å etterkomme vilkåret om riving av boligen med adresse 
Ytstebrødveien 602 på eiendommen gnr. 2 bnr. 36, men finner ikke å kunne gi utsettelse 
som omsøkt.

Utsettelsen forutsetter avklaring av flere forhold som ikke nødvendigvis lar seg 
gjennomføre. Det fremstår som lite heldig at kommunen ikke følger opp egne vedtak og 
dette vil skape en forventning om lik behandling ved oppfølgning av lignende vilkår i 
byggetillatelser.

Søknaden avslås og rådmannen følger opp vedtaket PTU-048/11 av 13.12.11 som 
forutsatt. På grunn av medgått tid før det forelå endelig avgjørelse i saken, varsles det 
på nytt om pålegg om retting.

Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og 
bygningslovens § 32-3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 
17.06.08 vedrørende riving av Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 
at eksisterende bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig var 
gitt. Denne fristen er nå gått ut, og tiltakshaver har dermed begått en overtredelse av 
plan- og bygningsloven.

Tiltakshavers eventuelle kommentarer bes innsendt innen 3 uker fra mottak av dette 
varselet.
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Dersom boligen ikke er revet innen 01.06.2013, vil det bli gitt pålegg om riving. 8 uker 
etter at pålegget er gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 500,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med 
forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom.

Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i henhold 
til plan- og bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK § 16-1, 
1.ledd bokstav b, nr. 2. Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i strid med 
vedtatte formål i kommuneplanens arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte et eventuelt endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 uker 
etter at tiltakshaver har mottatt varselet.”

Votering:
Sæstads forslag vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer for rådmannens innstilling 
(H+SP+FRP).

PTU-094/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert innkommet henvendelse fra Rune Myklebust av 
16.03.13 om utsatt frist for å etterkomme vilkåret om riving av boligen med adresse 
Ytstebrødveien 602 på eiendommen gnr. 2 bnr. 36, men finner ikke å kunne gi utsettelse 
som omsøkt.

Utsettelsen forutsetter avklaring av flere forhold som ikke nødvendigvis lar seg 
gjennomføre. Det fremstår som lite heldig at kommunen ikke følger opp egne vedtak og 
dette vil skape en forventning om lik behandling ved oppfølgning av lignende vilkår i 
byggetillatelser.

Søknaden avslås og rådmannen følger opp vedtaket PTU-048/11 av 13.12.11 som 
forutsatt. På grunn av medgått tid før det forelå endelig avgjørelse i saken, varsles det 
på nytt om pålegg om retting.

Planteknisk utvalg varsler med dette at det vil bli gitt pålegg om retting etter plan- og 
bygningslovens § 32-3 sammenholdt med vilkår i Miljøutvalgets vedtak M-102/08 av 
17.06.08 vedrørende riving av Ytstebrødveien 602.

Det var en forutsetning for at det kunne oppføres ny bolig på eiendommen gnr. 2 bnr. 36 
at eksisterende bolig ble revet senest 2 måneder etter at brukstillatelse for ny bolig var 
gitt. Denne fristen er nå gått ut, og tiltakshaver har dermed begått en overtredelse av 
plan- og bygningsloven.

Tiltakshavers eventuelle kommentarer bes innsendt innen 3 uker fra mottak av dette 
varselet.

Dersom boligen ikke er revet innen 01.06.2013, vil det bli gitt pålegg om riving. 8 uker 
etter at pålegget er gitt vil det påløpe dagmulkt på kr 500,-.

Et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil kunne følges opp med 
forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom.
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Tiltakshaver varsles samtidig at det vil bli gitt overtredelsesgebyr på kr. 10.000 i henhold 
til plan- og bygningslovens § 32-8, 1.ledd bokstav d), sammenholdt med SAK § 16-1, 
1.ledd bokstav b, nr. 2. Dette da tiltakshaver bruker et tiltak som er vesentlig i strid med 
vedtatte formål i kommuneplanens arealdel.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Rådmannen vil fatte et eventuelt endelig vedtak om pålegg og overtredelsesgebyr 3 uker 
etter at tiltakshaver har mottatt varselet.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

095/13: Klage på avslag om nedsatt behandlingsgebyr - gnr. 2 bnr. 
133 - Evelyn og Viggo Mattsson, Midbrødveien

Rådmannens forslag til vedtak 18.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Viggo Mattsson, mottatt 08.01.13, og har etter 
en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder momenter som skulle tilsi at 
vedtaket fattet som sak PTU-213/12 den 11.12.12, burde omgjøres eller oppheves.
Klager gis ikke medhold.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

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

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-095/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Viggo Mattsson, mottatt 08.01.13, og har 
etter en samlet vurdering kommet til at klagen ikke inneholder momenter som skulle tilsi 
at vedtaket fattet som sak PTU-213/12 den 11.12.12, burde omgjøres eller oppheves.
Klager gis ikke medhold.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

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

Vedtaket er enstemmig.
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096/13: Terrasse, carport,  parkeringsplass gnr. 13 bnr. 172 - Sturle 
A. Assersen, Fjellveien 8. Klagebehandling nr. 2.

Rådmannens forslag til vedtak 09.04.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Sturle Assersen datert 20.01.13 på deler av 
vedtaket i sak PTU 206/12.

Planteknisk utvalg finner at slik vedtaket i sak PTU 206/12 fremstår, hefter det mangler ved 
vedtaket, ved at de vilkårene som er listet opp for å gi tillatelse er oppgitt som nye og 
vesentlige opplysninger i klagen. Søknaden fra Assersen om reduksjon i 
saksbehandlingsgebyret er ikke besvart i vedtaket. Planteknisk utvalg finner det derfor riktig 
å oppheve vedtaket i PTU sak 206/12 og erstatte det med nytt vedtak.

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Sturle A. Assersen på vilkår som er satt i 
tillatelse til tiltak i sak BMD 234/12, og har etter en samlet vurdering kommet til at to av de 
vilkårene som er sett i tillatelsen er urimelige. Klagen inneholder følgende nye og vesentlige 
opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet:

1. Tiltaket, slik klager ønsker å plassere det, medfører ingen trafikksikkerhetsmessige 
eller andre ulemper.

2. Plassering av carporten helt fram i vegglivet på boligen vil gi klare fordeler for klager. 

Tillatelsen til tiltaket gis på følgende betingelser:
1. Det må klargjøres eiendomsgrense før tiltaket settes i gang
2. Bredden blir 3,5 m og lengden 5,2 m, og fronten kan ligge jevnt med vegglivet
3. Første meter av muren går parallelt med bakken, dog ikke mer enn 50 cm over 

               bakkenivå

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Sturle A. Assersen om reduksjon av 
saksbehandlingsgebyret, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt 
saksbehandlingsgebyr ikke er urimelig høyt. Ilagt gebyr i sak BMD 234/12 opprettholdes.

Partene har klagerett på det nye vedtaket.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker i Eigersund kommune 2012 § 7.2, jf. plan- og bygningsloven § 20-1. 

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-096/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Sturle Assersen datert 20.01.13 på deler 
av vedtaket i sak PTU 206/12.
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Planteknisk utvalg finner at slik vedtaket i sak PTU 206/12 fremstår, hefter det mangler 
ved vedtaket, ved at de vilkårene som er listet opp for å gi tillatelse er oppgitt som nye 
og vesentlige opplysninger i klagen. Søknaden fra Assersen om reduksjon i 
saksbehandlingsgebyret er ikke besvart i vedtaket. Planteknisk utvalg finner det derfor 
riktig å oppheve vedtaket i PTU sak 206/12 og erstatte det med nytt vedtak.

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Sturle A. Assersen på vilkår som er satt i 
tillatelse til tiltak i sak BMD 234/12, og har etter en samlet vurdering kommet til at to av 
de vilkårene som er sett i tillatelsen er urimelige. Klagen inneholder følgende nye og 
vesentlige opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet:

1. Tiltaket, slik klager ønsker å plassere det, medfører ingen 
trafikksikkerhetsmessige eller andre ulemper.

2. Plassering av carporten helt fram i vegglivet på boligen vil gi klare fordeler for 
klager. 

Tillatelsen til tiltaket gis på følgende betingelser:
1. Det må klargjøres eiendomsgrense før tiltaket settes i gang
2. Bredden blir 3,5 m og lengden 5,2 m, og fronten kan ligge jevnt med vegglivet
3. Første meter av muren går parallelt med bakken, dog ikke mer enn 50 cm over 

               bakkenivå

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra Sturle A. Assersen om reduksjon av 
saksbehandlingsgebyret, og har etter en samlet vurdering kommet til at ilagt 
saksbehandlingsgebyr ikke er urimelig høyt. Ilagt gebyr i sak BMD 234/12 opprettholdes.

Partene har klagerett på det nye vedtaket.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28-36, jf. gebyrregulativ for plan-
og byggesaker i Eigersund kommune 2012 § 7.2, jf. plan- og bygningsloven § 20-1. 

Vedtaket er enstemmig.

097/13: Ny behandling - Dispensasjon/ Deling av grunneiendom gnr. 
47 bnr. 3, teig nr. 4 - Varden/Egrefjellet, Eideveien 8

Rådmannens forslag til vedtak 20.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 07.03.13, sammenholdt med søknad 
datert 13.12.11 om dispensasjon og fradeling av parsell på ca. 75.000 m² fra eiendommen 
gnr. 47 bnr. 3, og har funnet å kunne gi dispensasjon som omsøkt etter plan- og 
bygningslovens § 19-2.

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

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen uavhengig av 
delingen ikke kan bebygges før det foreligger reguleringsplan for området.
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Dette medfører at vedtak om dispensasjon behandlet som sak PTU-150/12 den 25.09.12 
omgjøres etter forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav a
Det anbefales samtidig at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til fradeling av 
omsøkt parsell på ca. 75 dekar, hvorav ca. 51.5 dekar er avsatt til LNF- område og ca. 23.5 
dekar til boligformål. Det forutsettes at de deler av parsellen som blir regulert til friluftsformål 
skal overdras til Eigersund kommune.

Oppmålingssjefen foretar den videre forføyning i saken.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

BJØRN CARLSEN (H) foreslo:
”Følgende setning tas bort i rådmannens innstilling, 2.avsnitt:

………boligområde benevnt som B5 i kommuneplanen. Tiltakshaver forestår 
også for tiden reguleringsplanarbeid som forutsatt i kommuneplanens 
bestemmelser. De deler av parsellen som blir regulert til friluftsformål skal 
overdras til Eigersund kommune.

Følgende setning tas bort i rådmannens innstilling, 2.siste avsnitt:
……………….. gis tillatelse til fradeling av omsøkt parsell på ca. 75 dekar. hvorav 
ca. 51.5 dekar er avsatt til LNF- område og ca. 23.5 dekar til boligformål. Det 
forutsettes at de deler av parsellen som blir regulert til friluftsformål skal overdras 
til Eigersund kommune.

TOR OLAV GYA (SP) foreslo:
”Endring i rådmannen innstilling, 2.siste avsnitt, følgende setning strykes:

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

Votering:
Rådmannens innstilling med Carlsen og Gyas endring enstemmig vedtatt.

PTU-097/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 07.03.13, sammenholdt med 
søknad datert 13.12.11 om dispensasjon og fradeling av parsell på ca. 75.000 m² fra 
eiendommen gnr. 47 bnr. 3, og har funnet å kunne gi dispensasjon som omsøkt etter 
plan- og bygningslovens § 19-2.

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

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da eiendommen uavhengig 
av delingen ikke kan bebygges før det foreligger reguleringsplan for området.
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Dette medfører at vedtak om dispensasjon behandlet som sak PTU-150/12 den 25.09.12 
omgjøres etter forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav a.

Det anbefales samtidig at det i medhold av jordlovens § 12 gis tillatelse til fradeling av
omsøkt parsell på ca. 75 dekar.

Oppmålingssjefen foretar den videre forføyning i saken.

Vedtaket er enstemmig.

098/13: Enebolig og garasje gnr. 60 bnr. 715 - Silje Henriksen og 
Rune Sletta, Ruskebakken 17. Ny klagebehandling.

Rådmannens forslag til vedtak 25.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Anette Klippenberg Svendsen på 
byggesakssjefens vedtak i sak BMD 092/12, sammen med tiltakshavers merknader til 
klagen, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager delvis gis medhold med den 
begrunnelse at klagen inneholder nye opplysninger som ikke fullt ut var kjent da vedtaket det 
klages over ble fattet. Dette gjelder ulempene for klager ved at garasjen – dersom den blir 
oppført der det ble gitt tillatelse til i sak BMD 092/12 – tar en stor del av utsikten fra klagers 
hus.

Vedtaket i sak BMD 092/12 opprettholdes i det vesentlige, men vilkår nr. 2 endres til: 
Tiltaket plasseres 2,0 m lenger mot vest enn det godkjent situasjonskart 28.02.12 viser, dvs. 
6,5 m fra eiendomsgrensen i vest. Tiltaket skal stikkes ut av oppmålingskontoret eller annet 
godkjent foretak.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 – 36, jf. plan- og bygningslovens 
§§ 20-2 og 21-4, jf. reguleringsplan for Felt 1 og 4 Hellvik.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

 Rådmannen endret sin innstilling slik:
”2.avsnitt:
Vedtaket i sak BMD 092/12 opprettholdes i det vesentlige, men vilkår nr. 2 endres til: 
Tiltaket plasseres 2,0 m lenger mot vest øst enn det godkjent situasjonskart 28.02.12 
viser, dvs. 6,5 m fra eiendomsgrensen i vest. Tiltaket skal stikkes ut av 
oppmålingskontoret eller annet godkjent foretak.”

---- 0 ----

TOR OLAV GYA (SP) foreslo:
”Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Anette Klippenberg Svendsen på 
byggesakssjefens vedtak i sak BMD 092/12, sammen med tiltakshavers merknader til 
klagen, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager delvis gis medhold med den 
begrunnelse at klagen inneholder nye opplysninger som ikke fullt ut var kjent da vedtaket 
det klages over ble fattet. Dette gjelder ulempene for klager ved at garasjen – dersom 
den blir oppført der det ble gitt tillatelse til i sak BMD 092/12 – tar en stor del av utsikten 
fra klagers hus.
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Vedtaket i sak BMD 092/12 opprettholdes i det vesentlige, men vilkår nr. 2 endres til: 
Tiltaket plasseres 3,0 m lenger mot øst enn det godkjent situasjonskart 28.02.12 viser, 
dvs. 6.5 m fra eiendomsgrensen i vest. Tiltaket skal stikkes ut av oppmålingskontoret 
eller annet godkjent foretak.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 – 36, jf. plan- og 
bygningslovens §§ 20-2 og 21-4, jf. reguleringsplan for Felt 1 og 4 Hellvik.”

Trukket før votering.

ANDERS EGE (AP) foreslo:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Anette Klippenberg Svendsen på 
byggesakssjefens vedtak i sak BMD 092/12, sammen med merknader til klagen fra 
tiltakshaver, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager ikke gis medhold med 
den begrunnelse at klagen ikke inneholder nye opplysninger som ikke var kjent da 
vedtaket det klages over ble fattet.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 – 36.”

Votering:
Rådmannens endrede innstilling vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer for Eges forslag (AP + 
Kjell Vidar Nygård, H).

PTU-098/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Anette Klippenberg Svendsen på 
byggesakssjefens vedtak i sak BMD 092/12, sammen med tiltakshavers merknader til 
klagen, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager delvis gis medhold med den 
begrunnelse at klagen inneholder nye opplysninger som ikke fullt ut var kjent da vedtaket 
det klages over ble fattet. Dette gjelder ulempene for klager ved at garasjen – dersom 
den blir oppført der det ble gitt tillatelse til i sak BMD 092/12 – tar en stor del av utsikten 
fra klagers hus.

Vedtaket i sak BMD 092/12 opprettholdes i det vesentlige, men vilkår nr. 2 endres til: 
Tiltaket plasseres 2,0 m lenger mot øst enn det godkjent situasjonskart 28.02.12 viser, 
dvs. 6,5 m fra eiendomsgrensen i vest. Tiltaket skal stikkes ut av oppmålingskontoret 
eller annet godkjent foretak.

Vedtaket er fattet med hjemmel i forvaltningslovens §§ 28 – 36, jf. plan- og 
bygningslovens §§ 20-2 og 21-4, jf. reguleringsplan for Felt 1 og 4 Hellvik.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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099/13: Tilbygg/restaurering av fritidsbolig gnr. 8 bnr. 124 - Margot 
Marie Nodland og Arne Haugland, Klagebehandling.

Rådmannens forslag til vedtak 25.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra advokat Espen Andersen på vegne av Margot 
Marie Nodland og Arne Haugland, og har etter en samlet vurdering kommet til at klager ikke 
gis medhold ettersom klagen ikke inneholder nye og vesentlige momenter som ikke var kjent 
da det vedtaket det klages over ble fattet. Vedtaket i Planteknisk utvalg 25.09.12, sak PTU 
147/12, opprettholdes.

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

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Møtebehandling:

MAY HELEN H. ERVIK (FRP) foreslo slikt utsettelsesforslag:
”Saken utsettes for befaring.”

Votering utsettelsesforslag:
Erviks forslag til utsettelse falt med 10 stemmer mot 1 stemme for (FRP).

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-099/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra advokat Espen Andersen på vegne av 
Margot Marie Nodland og Arne Haugland, og har etter en samlet vurdering kommet til at 
klager ikke gis medhold ettersom klagen ikke inneholder nye og vesentlige momenter 
som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. Vedtaket i Planteknisk 
utvalg 25.09.12, sak PTU 147/12, opprettholdes.

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

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er enstemmig.
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100/13: Ny behandling - Dispensasjon - Tilbygg/Overbygg terrasse 
gnr. 5 bnr. 183 - Arnstein Skretting, Maurholen

Rådmannens forslag til vedtak 22.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 01.02.12 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av tilbygg/overbygg terrasse på ca. 10 m² på eiendommen gnr. 5 bnr. 
183 i strid med kommuneplanens § 2.12.2 om at fritidsboliger ikke kan overstige 75 m² 
bebygd areal, og har kommet til at søknaden må avslås.
Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak størrelsesbegrensningen i 
kommuneplanens bestemmelser da fritidsboligen allerede er betydelig større enn det 
kommuneplanen åpner for. 

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

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo:

”Saken sendes tilbake til administrasjonen fordi Miljøutvalgets vedtak 212/09 innebærer 
at eksisterende hytter kan økes med inntil 10 m2 for å kunne etablere bad/WC.”

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

PTU-100/13 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen fordi Miljøutvalgets vedtak 212/09 innebærer 
at eksisterende hytter kan økes med inntil 10 m2 for å kunne etablere bad/WC.

Vedtaket er enstemmig.

101/13: Brygge gnr. 16 bnr. 6 - Andreas Stokka, Lygre. 
Dispensasjonssøknad.

Rådmannens forslag til vedtak 25.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra punkt 1-2 i bestemmelser 
til kommuneplanen for Eigersund kommune om krav om utarbeidelse av reguleringsplan, og 
har etter en samlet vurdering kommet til at en dispensasjon ikke vil føre til at hensynene bak 
formålsbestemmelsene i plan- og bygningsloven eller hensynene bak den bestemmelsen det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. 

Fordelene ved å gi dispensasjon:
1. Tiltaket er minimalt.
2. Hjemmelshaver vil få en mer funksjonell brygge og derved enklere tilgang til 

fritidsfiske.
3. Den nåværende brygga er penere enn den tidlige brygga som besto av grov stein.

Planteknisk utvalg finner ingen klare ulemper ved en dispensasjon.
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Etter en samlet vurdering anses fordelene ved en dispensasjon klart større enn ulempene.

Planteknisk utvalg anbefaler at det gis dispensasjon. Før saken behandles på ny, sendes 
den på høring til Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen.

Byggesakssjefen gis fullmakt til å vedta dispensasjon og tillatelse til tiltak etter 
høringsrunden.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1, samt 
bestemmelser til kommuneplan for Eigersund kommune, punkt 1-2.  

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-101/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra punkt 1-2 i 
bestemmelser til kommuneplanen for Eigersund kommune om krav om utarbeidelse av 
reguleringsplan, og har etter en samlet vurdering kommet til at en dispensasjon ikke vil 
føre til at hensynene bak formålsbestemmelsene i plan- og bygningsloven eller 
hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. 

Fordelene ved å gi dispensasjon:
1. Tiltaket er minimalt.
2. Hjemmelshaver vil få en mer funksjonell brygge og derved enklere tilgang til 

fritidsfiske.
3. Den nåværende brygga er penere enn den tidlige brygga som besto av grov 

stein.

Planteknisk utvalg finner ingen klare ulemper ved en dispensasjon.

Etter en samlet vurdering anses fordelene ved en dispensasjon klart større enn 
ulempene.

Planteknisk utvalg anbefaler at det gis dispensasjon. Før saken behandles på ny, 
sendes den på høring til Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Statens 
vegvesen.

Byggesakssjefen gis fullmakt til å vedta dispensasjon og tillatelse til tiltak etter 
høringsrunden.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-1, samt
bestemmelser til kommuneplan for Eigersund kommune, punkt 1-2.  

Vedtaket er enstemmig.
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102/13: Fritidsbolig gnr. 123 bnr. 49 - Kari Østerhus og Oddvar 
Rodvelt, Risvikveien 63. Ny klagebehandling.

Rådmannens forslag til vedtak 25.03.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Kari Østerhus, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge ettersom den ikke inneholder vesentlige og 
nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. Planteknisk 
utvalg finner at det ilagte gebyret ikke er åpenbart urimelig på tross av at dispensasjonen er 
nødvendig for at Østerhus fremdeles skal kunne benytte fritidsboligen tross hennes 
helsetilstand. Vedtaket viser til § 7 i gebyrregulativet, som er riktig hjemmel for dette 
vedtaket.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, jf. Gebyrregulativ plan- og 
byggesaker for Eigersund kommune, § 7 og kap. 3.7.a, jf. forvaltningslovens §§ 28-36.

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
BRIT L. KVASSHEIM (V) foreslo:

”Behandlingsgebyret bortfaller.”

Votering:
Rådmannens innstilling vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme for Kvassheims forslag (V).

PTU-102/13 Vedtak:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert klagen fra Kari Østerhus, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at klagen ikke tas til følge ettersom den ikke inneholder vesentlige 
og nye opplysninger som ikke var kjent da det vedtaket det klages over ble fattet. 
Planteknisk utvalg finner at det ilagte gebyret ikke er åpenbart urimelig på tross av at 
dispensasjonen er nødvendig for at Østerhus fremdeles skal kunne benytte fritidsboligen 
tross hennes helsetilstand. Vedtaket viser til § 7 i gebyrregulativet, som er riktig hjemmel 
for dette vedtaket.

Klagen oversendes til Fylkesmannen i Rogaland til endelig avgjørelse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, jf. Gebyrregulativ plan-
og byggesaker for Eigersund kommune, § 7 og kap. 3.7.a, jf. forvaltningslovens 
§§ 28-36.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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103/13: Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 30.04.2013

Referatsaker som legges frem for utvalget 18.04.2013:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 13/9326 I 14.03.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klageavgjørelse i byggesak 
gnr. 8 bnr. 399 - Svein Petter 
Hovland, Fuglodden

30.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

1 Klageavgjørelse i byggesak gnr. 8 bnr. 399 - Svein Petter Hovland, Fuglodden

BJØRN CARLSEN (H) ønsket en redegjørelse for ovennevnte sak.

BYGGESAKSSJEFEN orienterte, og sa at Svein Petter Hovland vil levere ny søknad som 
Planteknisk utvalg vil få til behandling.

Votering:
Det fremkom ingen forslag til vedtak.

PTU-103/13 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.04.2013
Arkiv: :GBR-81/3, GBR-
82/2, GBR-81/32, GBR-
81/32, GBR-82/22, FA-
L33, FA-V61
Arkivsaksnr.:
07/3225
Journalpostløpenr.:
13/12302

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
106/13 Planteknisk utvalg 14.05.2013

Søknad om fradeling av tilleggsparsell til fritidseiendom -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  - Ted Ove 
Slettebø - gnr. 81, bnr. 3 og gnr. 82, bnr. 2

Sammendrag:
Ted Ove Slettebø søker 30.3.2013 om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og fradeling av en parsell på ca. 
150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  
(festetomt) og 81/32. Omsøkte parseller ligger innenfor LNF-område (hensynssone 
landbruk).  Søknaden er i strid med formål vist i kommuneplanens arealdel. Søknaden er 
også avhengig av tillatelse til deling etter jordloven.

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 tilleggsparseller til fritidseiendom, må saken 
sendes til Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland, for uttalelse, før endelig 
vedtak kan fattes i saken.

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner som taler for at 
kommunen skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og avslår etter §19,2 i plan-
og bygningsloven søknad fra Ted Ove Slettebø om fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra 
gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  
og fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32.  

Planteknisk utvalg avslår i medhold av §12 i jordloven søknad fra Ted Ove Slettebø om 
tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og fradeling av en parsell på ca. 
150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  
(festetomt) og 81/32.  

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Andre opplysninger / fakta i saken:
Ted Ove Slettebø søker 30.3.2013 om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og fradeling av en parsell på ca. 
150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  
(festetomt) og 81/32.  
Omsøkte parseller ligger innenfor LNF-område (hensynssone landbruk). 
Søknaden er i strid med formål vist i kommuneplanens arealdel. Søknaden er også avhengig 
av tillatelse til deling etter jordloven.

Gnr./bnr. 81/3/1 eies av Kjell Petter Løhre og Monica Svanteson. Det er en fritidseiendom på 
ca. 1962 m2.

Ted Ove Slettebø søkte om fradeling av ca. 1800 m2 fra gnr./bnr. 81/3 og 82/2 i 2007 som 
tilleggsareal til fritidseiendommen 81/3/1 (Ca. 622 m2 gjaldt fradeling fra gnr./bnr. 81/3 og ca. 
1178 m2 gjaldt fradeling fra 82/2). Det ble kun gitt tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 
550 m2 fra gnr./bnr. 81/3. Fylkesmannen godtok ikke større tilleggsareal.  Parsellen har nå 
benevnelse gnr./bnr. 81/32 og er målt opp til å være ca. 622 m2. Ted Ove Slettebø står 
fremdeles som eier av gnr./bnr. 81/32. Landbrukskontoret gjorde Kjell Petter Løhre 
oppmerksom på dette nylig, og Kjell Petter Løhre og Monica Svanteson vil snarest sikre seg 
hjemmel til eiendommen gnr./bnr. 81/32.  

Driftsenheten gnr./bnr. 81/3, 82/2, 82/4, 81/18 og 82/11 består av totalt 312,8 dekar, hvorav 
38,7 dekar fulldyrket jord, 60,8 dekar med innmarksbeite,  161,1 dekar med skog og 52,2 
dekar med annet areal. Drift på bruket er bortleie av jordbruksareal.  

Kjell Petter Løhre og Monica Svanteson har siden 2007 fått disponere det areal Ted Ove 
Slettebø søkte fradelt samme år.  De har også de siste årene restaurert to gamle 
verneverdige grunnmurer på eiendommene gnr./bnr. 81/3 og 82/2. Den ene grunnmuren er 
Enoksfjøset (gnr./bnr. 81/3) og den andre er Ragnhildfjøset (82/2). 

Det søkes nå fradelt en parsell fra gnr./bnr. 82/2  (ca.700 m2) som er mindre enn det som 
opprinnelig var søkt fradelt i 2007 (ca. 1178 m2). I tillegg søkes det nå om fradeling av en ny 
parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 der grunnmuren til Enokfjøset står. 

Omsøkt parsell på gnr./bnr. 82/2 består av innmarksbeite. Omsøkte parsell på gnr./bnr. 81/3 
består av annet areal. 

Saksbehandlers vurderinger:
Omsøkt tiltak er i strid med vedtatt formål idet fradeling av tilleggsareal til fritidseiendom ikke 
er forenlig med landbruks-, natur- og friluftsformål. I LNF-områder er det etter plan- og 
bygningsloven kun tillatt med tiltak som fremmer disse formålene. Dersom en ønsker å 
fravike dette formålet, må det foreligge tungtveiende grunner.   

En eventuell tillatelse til fradeling bør etter rådmannens syn normalt skje ved at formålet først 
endres i kommuneplanens arealdel, som spredt område for fritidsbolig. Dette vil sikre en mer 
inngående og forutsigbar arealplanlegging både for nærområdet, men også for kommunen 
som helhet.

Omsøkt fradeling vil konflikt med kommuneplanen. Hensynet bak LNF-formålet i 
kommuneplanen er å ivareta landbruksinteressene og legge til rette for bruk av arealene til 
landbruksformål. Landbruksinteressene skal ha fortrinn i dette området.  
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En vil etter plan- og bygningsloven frarå at Planteknisk utvalg går inn for omsøkte deling.

Saksbehandlers vurderinger etter jordloven:
I følge jordloven kan en gi samtykke til fradeling dersom samfunnsinteresser av stor vekt 
taler for deling eller deling er forsvarlig ut fra hensyn til den avkastning eiendommen kan gi. 
Ved avgjørelser skal det også tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige 
ulemper for landbruket i området. Det skal også tas hensyn til godkjente planer i området. 

Omsøkte deling er i strid med kommuneplanen. Parsellene ligger innenfor LNF område 
(hensynssone landbruk)  hvor det blant annet skal drives landbruk. 

Omsøkt parsell på ca. 700 m2 som skal fradeles gnr./bnr. 82/2 består av innmarksbeite. 
Fradelingen er ikke forsvarlig med hensyn på den avkastning eiendommen kan gi. Omsøkt 
parsell på gnr./bnr. 81/3 består riktignok av annet areal. 

Restaurering av grunnmurer på Ted Ove Slettebø sine eiendommer har blitt gjort på 
eksemplarisk vis, men  Kjell Petter Løhre og Monica Svanteson har selv vært klar av over at 
det ikke er noen selvfølge at de får fradelt omsøkte parseller med grunnmurer. SMIL-midler i 
landbruket har også blitt utbetalt til Ted Ove Slettebø som er eier av eiendommene.  

Det er ikke samfunnsinteresser av stor vekt som taler for deling. Omsøkte parseller bør 
nyttes til landbruk. Fritidseiendommen inkludert tilleggsarealet gnr./bnr. 81/32 er på hele 
2584 m2. Det må regnes for å være en stor fritidseiendom. 

En vil etter jordloven anbefale at det gis avslag på søknaden.  

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

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

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

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

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

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12:
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
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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.  Det er heller 
ikke registrert leveområder for prioriterte arter i nærheten.   

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:
1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ted Ove Slettebø  om dispensasjon 

fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 
82/2 som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og 
fradeling av en parsell på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal 
til fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32, og finner at det foreligger 
grunner for å kunne anbefale dispensasjon som omsøkt. 

Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen
i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av §12 i jordloven Ted Ove Slettebø tillatelse til 
fradeling av en parsell på ca. 700 m2 fra gnr./bnr. 82/2 som tilleggsareal til 
fritidseiendommen gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32  og fradeling av en parsell 
på ca. 150 m2 fra gnr./bnr. 81/3 i Eigersund som tilleggsareal til fritidseiendommen 
gnr./bnr.  81/3/1  (festetomt) og 81/32

Dette med følgende begrunnelse: Omsøkte arealer nyttes ikke til jordbruk i dag.  Hensynene 
bak kommuneplanen blir ikke  ”vesentlig tilsidesatt.  Eier av fritidseiendom har disponert 
arealene i mange år og det er investert betydelige midler til restaurering av gamle 
grunnmurer.   

~ o ~
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
268965 Sønad om fradeling av tomt på Slettebø
268966 BEGRUNNELSE FOR SØNAD OM FRADELING AV TILLEGGSAREAL.docx
268967 Søknad om deling av grunneiendom på Slettebø Helleland 2013.docx
268968 Vedlegg 1, søknad om fradeling.doc
268969 Vedlegg 2, Saksbehandling Eigersund Kommune første ganngs behandling.doc
268970 Vedlegg 3, fylkesmannen første avslag.doc
268971 Vedlegg 4, Saksbehandling Eigersund Kommune andre gangs behandling.jpg
268972 Vedlegg 5, fylkesmannens andre avslag.pdf
268973 Vedlegg 8 kartskisse.jpg
268974 Vedlegg 9, Svar på SMIL søknad side 1.jpg
268975 Vedlegg 9, Svar på SMIL søknad side 2.jpg
268976 Vedlegg 10 Kartskisse057.jpg
268977 Vedlegg 11 Signert søknad.jpg
278873 Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 81 bnr. 3 - Ted Slettebø, Slettebøveien 129
278874 Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 82 bnr. 2 - Ted Slettebø, Slettebøveien 129
280173 img-428222735-0001.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 06.12.2007
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse - søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for fradeling av tilleggsareal fra 
gnr. 81 bnr. 3

3 I 04.02.2008 Kjell Petter Løhre VS: Brev fra Fylkesmannen

4 I 10.03.2008
Tor Magne Jarl 
Munkejord

Feil i saksliste - Formannskapet 12.03.08

5 U 16.05.2008 Ted Ove Slettebø
Oversendelse av formannskapets vedtak -
Søknad om fradeling av tilleggsparsell til 
fritidseiendom -

6 U 20.05.2008 Ted Ove Slettebø Foreløpig svarbrev

7 I 09.06.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage på Eigersund kommune sitt vedtak om 
dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av

8 I 20.06.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Klage på kommunens vedtak om å gi 
dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til 
fritidseiendom på

9 U 18.07.2008 Ted Ove Slettebø
Klage på deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 
og gnr. 82 bnr. 2 - Slettebø, Helleland

10 I 06.08.2008 Kjell Petter Løhre
Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 
bnr. 2 - Slettebø

13 I 06.08.2008 Kjell Petter Løhre
Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 
bnr. 2 - Slettebø

12 X 15.08.2008 Kart nr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2

14 U 02.09.2008 Ted Ove Slettebø
Søknad om deling av tilleggsparsell til 
fritidseiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2-
Slettebø, Helleland - Ted Ove Slettebø

15 U 10.12.2008 Ted Ove Slettebø
Vedrørende deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 
3 og gnr. 82 bnr. 2 - Slettebø, Helleland

16 U 17.12.2008
Kjell Petter Løhre; 
Monica Svanteson; 

Varsel om kartforretning
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Ted Ove Slettebø; 
Tor Magne Jarl 
Munkejord

18 I 20.12.2008
Tor Magne Jarl 
Munkejord

Kvittering for varsel om kartforretning - gnr. 81 
bnr. 1,2

17 I 21.12.2008 Monica Svanteson
Kvittering for varsel om kartforretning - gnr. 81 
bnr. 3 fnr. 1

19 I 21.12.2008 Kjell Petter Løhre
Kvittering for varsel om kartforretning - gnr. 81 
bnr. 3 fnr. 1

21 I 11.01.2009 Ted Ove Slettebø
Kvittering for varsel om kartforretning - gnr. 81 
bnr. 3 og gnr. 82 bnr. 2

22 I 06.02.2009 Kjell Petter Løhre
Klage på deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 
og gnr. 82 bnr.2 - Slettebø

23 I 19.02.2009 Kjell Petter Løhre
Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 
bnr.2 - Slettebø

24 I 25.05.2009 Kjell Petter Løhre
Behandlingstid - klage på fylkesmannens avslag 
gnr. 81 bnr. 3 og 32

25 U 02.06.2009 Kjell Petter Løhre
Svar på behandlingstid - klage på fylkesmannens 
avslag gnr. 81 bnr. 3 og 32

26 I 29.06.2009 Kjell Petter Løhre
Vedr. fradeling av tomt på Helleland gnr. 81 bnr. 
3 og gnr. 82 bnr. 2 - nytt brev som ønskes 
vedlagt

28 N 02.11.2009 Jarle Valle Feil gnr. i sak nr. 119/09 til formannskapet

29 U 13.11.2009 Ted Ove Slettebø

Oversendelsesbrev av formannskapets vedtak. 
Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 3 og gnr. 82 
bnr. 2 - Slettebø, Helleland. Klage på 
formannskapets vedtak.

30 U 06.09.2010

Kjell Petter Løhre; 
Monica Svanteson; 
Ted Ove Slettebø; 
Tor Magne Jarl 
Munkejord

Varsel om kart- og delingsforretning

31 I 13.09.2010
Tor Magne Jarl 
Munkejord

Kvittering for varsel om kartforreting - gnr 81 bnr 
1, 2

32 I 13.09.2010 Ted Ove Slettebø
Kvittering for varsel om kartforretning - gnr 81 bnr 
3

36 U 21.09.2010

Kjell Petter Løhre; 
Ted Ove Slettebø; 
Tor Magne Jarl 
Munkejord

Oversendelse - kopi av protokoll og målebrev

37 U 30.09.2010 Statens kartverk Dokument til tinglysing
38 I 08.10.2010 Statens kartverk Retur av målebrev gnr. 81 bnr. 3 - ikke tinglyst

39 U 18.10.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Tinglysingssperre på gnr.81 bnr.3

40 I 28.10.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Tinglyst urådighet på gnr. 81 bnr. 3 - fradelt tomt: 
gnr. 81 bnr. 32

41 U 08.11.2010 Statens kartverk
Dokument til tinglysing (med vedlagt erklæring 
fra fylkesmannen)

42 I 16.11.2010 Statens kartverk Retur av tinglyst målebrev - gnr. 81 bnr. 32
43 U 18.11.2010 Statens kartverk Oversendelse retting av gnr. 81 bnr. 32

44 I 25.11.2010 Statens kartverk
Hjemmelshaver til grunn - gnr. 81 bnr. 32 Ted 
Ove Slettebø -  melding om retting av 
grunnboken

45 U 21.12.2010 Kjell Petter Løhre Oversendelse av tinglyst målebrev
47 I 18.02.2013 Kjell Petter Løhre Sønad om fradeling av tomt på Slettebø
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48 I 06.04.2013 Ted Slettebø
Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 81 bnr. 
3 - Ted Slettebø, Slettebøveien 129

49 I 06.04.2013 Ted Slettebø
Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr. 82 bnr. 
2 - Ted Slettebø, Slettebøveien 129

51 X 28.04.2013 Kart

Parter i saken:
            

Fylkesmannen i 
Rogaland

Postboks 59 4001 STAVANGER

N Kjell Petter Løhre Blomsterveien 1 4022 STAVANGER
N Monica Svanteson Blomsterveien 1 4022 STAVANGER
SØK Ted Ove Slettebø Skjerpeveien 6 4376 HELLELAND
N Tor Magne Jarl 

Munkejord
Jærveien 159 4370 EGERSUND
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________________________________________________________________ 

Fra:  Steinar Nordvoll 
Sendt: 18.02.2013 
Til:  Marit Rødland Egeland 
Kopi: 
Emne: VS: Sønad om fradeling av tomt på Slettebø 
________________________________________________________________ 

  _____  

Fra: Petter Løhre [mailto:petter.lohre@lyse.net] 
Sendt: 13. februar 2013 17:49
Til: Steinar Nordvoll
Kopi: ted.slettebo@hotmail.com; tedslettebo@hotmail.com
Emne: Sønad om fradeling av tomt på Slettebø

Hei

Vedlagt følger søknad fra Ted Ove Slettebø om deling av grunneiendom på Slettebø , Helleland. Ted har 
kun signert side fire i søknaden. Han er kopiert på denne søknad.

Søknaden er utarbeidet i samarbeid med undertegnede.

Merk at vedlegg 6 og 7 ikke eksisterer.

Vennligst ta kontakt hvis noe er uklart.

Med vennlig hilsen
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Kjell Petter Løhre

Blomsterveien 1

4022 Stavanger

Tel.: 97003127
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BEGRUNNELSE FOR SØNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL

Fakta

Formannskapet sa ja til fradeling to ganger i henholdsvis 2008 og 2009. Fylkesmannen anket 

begge gangene, og jeg innså da at kampen var tapt.  Siden den gang har jeg fått lov av 

grunneier til å disponere tilleggsarealet etter eget forgodtbefinnende.

Forrige søknad var på 1800m2, mens det nå søkes om 700m2 av det samme arealet, pluss 

150m2 på en annen side av eiendommen enn sist.

Jeg har i løpet av 2011/12, ved hjelp av lokale entreprenører, restaurert to grunnmurer av 

antikvarisk verdi på det omsøkte arealet. Den eldste av disse, «Ragnhildsfjoset», har jeg klart 

å tidfeste helt tilbake til 1842. Grunnmuren er fra fjøset på husmannsplassen 

«Ragnhildstykket», som ble fraflyttet i 1919 og ble da en del av småbruket «Krossen» som i 

dag er min og min families fritidseiendom. 

Den andre grunnmuren er fra fjøset på «Krossen». Dette falt ned i 1968. Gårdsdriften 

opphørte i 1956. 

Jeg har mottatt 57.000 kroner i SMIL-midler fra Fylkesmannen/Jordbrukssjefen (i Egersund) 

for restaureringen av grunnmurene med følgende begrunnelse: «Landbrukskontoret ser det 

som meget positivt at det skjer en rehabilitering av en eldre liten driftsbygning i landbruket i 

samarbeid med antikvariske myndigheter. Grunnen som står igjen i dag ligger kun ca. 30 

meter fra den gamle postveien fra Stavanger til Kristiansand. Det er i dag en mye brukt tursti. 

Tiltaket vil bidra positivt i et flott kulturlandskap.» 

Jeg har lagt ut et større beløp enn dette av egen lommebok. Planen er videre å installere 

torvtak på «Ragnhildsfjoset». Dette er foreløpig kostnadsberegnet til ca. 150.000 kroner.

«Ragnhildsfjoset» vil, når det står ferdig, bli brukt til vinterlagring av en del gamle 

landbruksredskaper som jeg har samlet inn fra nabogårdene på Slettebø og Øgreid.

Motivasjon

Jeg er godt over middels interessert i lokalhistorie, og det er denne interessen som gjør at jeg 

bruker såpass mye tid og penger på dette prosjektet, og andre prosjekt.

Jeg kan nevne at jeg er i ferd med å kartlegge deler av den gamle postveien fra Bjødnamo til 

Berge på Helleland. Jeg har fotografert hele strekningen, registrert alle lokale stedsnavn langs 

veien og lagt inn tekst til alle bildene. Dette prosjektet er tenkt foreslått som et tillegg til 

«Regionplan for friluftsliv i Dalane 1995-2000», kap. 6.5, «Registrering og omtale av gamle 

ferdselveger». 
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I tillegg har jeg registrert alle som har bodd i Krossen og på Ragnhildstykket, og skrevet 

historien om disse to husmannsplassene. Denne vil bli publisert i Hedlandsbuen, hvor jeg for 

øvrig har bidratt med annet lokalhistorisk stoff.

Hvorfor?

I og med at jeg har lagt ned mye tid og penger på restaureringen av disse flotte grunnmurene,

ønsker jeg å eie grunnen disse står på, for å unngå en eventuell konflikt med ny grunneier hvis 

nåværende ønsker å selge. Jeg kan i en slik situasjon, i verste fall, risikere å miste råderett 

over begge mine bygg da de ikke er tinglyst på meg. Begge grunnmurer ligger veldig nær min 

eiendom og hytte, og en inngjerding i henhold til denne søknad vil utgjøre en fin helhet og 

passe godt inn i områdene rundt murene. Jeg har allerede snakket med flere turgåere som 

stopper opp og er nysgjerrige og interessert i «nybyggene». Følgelig mye bra feed-back!

Kjell Petter Løhre
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Helleland, 10. desember 2012

Ted O. Slettebø
Skjerpeveien 6  
4376 Helleland

Eigersund Kommune
Seksjon oppmåling
4370 Eigersund

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM PÅ SLETTEBØ, 
HELLELAND

Undertegnede er i dag eier av et småbruk på Slettebø, gnr. 82, bnr. 4, og søker hermed om 
tillatelse til å fradele en part av eiendommen.  Dette gjelder en parsell på ca. 0,7 mål, og et lite 
areal på ca. 130m2 som min hyttenabo, Kjell Petter Løhre, har spurt om å få kjøpe som 
tilleggsareal.

Omsøkte areal er en del av et område som ble søkt fradelt i 2007/8, men søknaden ble avslått 
av Fylkesmannen to ganger. Ref. sak. 047/08: Fradeling av tilleggsparsell til fritidseiendom,
gnr. 81, bnr. 3 og gnr. 82, bnr. 2 – Slettebø, Helleland.  Se vedlegg 1-5-.

Siden den gang har min hyttnabo fritt fått disponere arealet han ikke fikk kjøpe. I løpet av de 
to siste årene han restaurert to gamle grunnmurer (kulturminner) på eiendommen. Han har 
lagt ned et ikke ubetydelig stykke arbeid i forbindelse med denne restaureringen, og han har 
ogs2

+å investert en god del penger i prosjektet. Jeg kan i den sammenheng opplyse at 
Fylkesmannen, i samarbeid med Landbrukssjefen i Egersund, har bevilget til sammen 54.000 
kroner (SMIL midler) til denne restaureringen. Se vedlegg 9.
Begge grunnmurene har tidligere tilhørt husmannsplassen Krossen, som i dag er Løhres 
fritidseiendom. Den eldste, kalt Rangnhildsfjoset, ble bygget i 1842.
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Ragnhildsfjoset. Ferdig restaurert grunnmur sommeren 2012. Gnr. 82, bnr. 2. Omsøkt areal 
omkranser grunnmuren og går opp til garasje til høyre i bildet. Arealet utgjør 700m2. Det 
ligger ca. 40 meter fra hytteeiendommen og omfatter det mellomliggende areal. 
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Den andre grunnmuren, kalt Enokfjoset, var det opprinnelige fjøset på gården. Fjøset er 
sannsynligvis bygget rundt 1910-1914, og det ble tatt ut av bruk i 1956 da gårdsdriften der 
opphørte.
Årsaken til at Løhre ønsker å kjøpe grunnen, er at han planlegger å restaurere begge fjøsene, 
ved å legge gulv og bygge nytt tak, i gammel stil. Dette er spesifisert i søknaden om SMIL 
midler, som ble innvilget i 2011/12. I og med at dette vil utgjøre en betydelig kostnad, er det 
naturlig at Løhre ønsker å eie grunnen i og rundt disse byggene.

Enokfjoset. Ferdig restaurert grunnmur sommeren 2012. Gnr. 81, bnr. 3. Omsøkt areal 
befinner seg mellom hytte til venstre og gammel løe til høyre og utgjør ca. 150m2.

Vedlagt følger Løhres begrunnelse for ønske om fradeling. Se vedlegg 10.

Undertegnede søker hermed Eigersund kommune om å få fradelt arealet som beskrevet 
ovenfor. 
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Med vennlig hilsen

Ted O. Slettebø

Vedlegg:

Vedlegg 1  - Søknad om fradeling 2008.
Vedlegg 2  - Saksbehandling Eigersund Kommune,  første gangs behandling.
Vedlegg 3  - Fylkesmannens første avslag.
Vedlegg 4  - Saksbehandling Eigersund Kommune,  andre gangs behandling.
Vedlegg 5  - Fylkesmannens andre avslag.
Vedlegg 8  - Kartskisse.
Vedlegg 9  - Svar på SMIL søknad. Side 1.
Vedlegg 9  - Svar på SMIL søknad. Side 2.
Vedlegg 10  - Bakgrunn for søknad.
Vedlegg 11  - Signert søknad
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Helleland, den 01. juni 2007

Ted O. Slettebø
Skjerpeveien 6  
4376 Helleland

Eigersund Kommune
Seksjon oppmåling
4370 Eigersund

SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM PÅ SLETTEBØ, 
HELLELAND

Undertegnede er i dag eier av et småbruk på Slettebø, Helleland, og søker hermed om 
tillatelse til å fradele en part av eiendommen.  Dette gjelder en parsell på ca. 1,8 mål som min 
hyttenabo har spurt om å få kjøpe som tilleggsareal.

Bakgrunn og fakta:

Min eiendom utgjør i dag av ca. 300 mål, hvorav ca. 45 mål  består av dyrket mark og resten 
utmark (beite).  Gården har i dag ca. 30 sauer på beite.

I 1986 kjøpte min far, Lauritz Slettebø, som da var eier av gården, eiendommen ”Krossen” 
som grenset opp til min fars eiendom.  Det var imidlertid kun utmarken som ble ervervet, ikke 
våningshuset på gården.  Huset ble i 1968 kjøpt som fritidsbolig og hadde ca. 4 mål 
innegjerdet hage (opprinnelig inngjerding fra gammelt av).  Det står også en garasje på 
eiendommen.  
Selv om selve hyttetomten bare var tinglyst med størrelse 2 mål, samtykket daværende eier av 
omkringliggende eiendom i, at hytteeieren fikk ha inngjerdet 2 mål ekstra.
På det tidspunktet min far kjøpte stykket som omkranser nevnte hytte, ble det ikke foretatt 
noen endringer/justeringer av gjerdene rundt eiendommen. Dette forholdet var i full forståelse 
med min far.
Da hytten i fjor ble tinglyst på Monica Svanteson og Kjell Petter Løhre, tok de kontakt med 
meg med forespørsel om å få kjøpe det inngjerdete arealet som tillegsareal.

Tekniske data:

Hytten ”Krossen” har adresse Slettebøveien 127 og har g.nr. 81, br.nr. 3 og festenr. 1.
Parsellen som ønskes fradelt består av to gårds- og bruksnummer; g.nr.82, b.nr. 4, og g.nr. 81, 
b.nr. 3. Arealet utgjør i underkant av 2 mål, og er av markslagstype DMK Blandingsskog.
(Se vedlagt karskisse)
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Eiendommen som hytta ligger på, og det arealet som i tillegg ønskes fradelt, består
hovedsakelig av stein og fjell, og er uegnet til oppdyrking og beitemark.  Ettersom det har
liten verdi, har jeg sagt ja til henvendelsen om kjøp.  I tillegg synes jeg det er rett og rimelig at 
våre naboer skal få beholde det som de har hatt inngjerdet i alle år, og som de har lagt mye 
energi i opparbeidelsen av.  Jeg vil også nevne at garasjen som hytteeierne benytter, står på 
den grunnen som ønskes fradelt.

Under henvisning til ovenstående søker undertegnede Eigersund kommune om å få fradelt en 
parsell som beskrevet. 

Med vennlig hilsen

Ted O. Slettebø

Vedlegg:

Kartskisse 
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Eigersund kommune
Saksoversikt

Arkiv:
Saksmappe/lnr:
Saksbehandler:

Avdeling:

Dato:

81/2
07/01764-17212/07
Steinar Nordvoll og
Unni Sjølyst-Kverneland
Sentraladministrasjonen
07.09.2007

Søknad om fradeling av tilleggsparsell til fritidseiendom - Ted 
Ove Slettebø – gnr 81, bnr 3 og gnr 82, bnr 2
  

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

107/07 Formannskapet 26.09.07

SAMMENDRAG:
Ted Ove Slettebø søker om å dele fra en tilleggsparsell på 1800 m2 fra driftsenheten gnr 81, 
bnr 3 og gnr 82, bnr 2 på Slettebø på Helleland i Eigersund kommune. Omsøkt parsell skal 
nyttes som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr 81, bnr 3 festenr. 1 (festetomt), som eies av 
Monica Svantson og Kjell Petter Løhre.

Omsøkt fradelt parsell er vist som LNF-område i kommuneplanens arealdel. Fradelingen er 
dermed i strid med gjeldende plan. Saker som er avhengig av dispensasjon, jf. Plan- og 
bygningslovens § 7, fra kommuneplanen skal behandles av formannskapet.

Det foreligger ingen merknader til omsøkt fradeling.

Søknaden legges fram for behandling etter bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 7 og 
jordlovens § 12.

Saksgang:
Formannskapet har myndighet til å avslå søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel.  Stiller formannskapet 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 § 7. 
Fradeling etter § 12 i jordloven avgjøres av formannskapet.  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Formannskapet avslår søknaden om deling 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 ubebygd 
tilleggsparsell på ca. 1800 m2 til fritidseiendommen gnr 81, bnr 3 festenr. 1 fra gnr 
81, bnr 3 og gnr 82, bnr 2.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommuneplanens arealdel og plan- og 
bygningslovens § 20-6. 

2. Formannskapet avslår i medhold av § 12 i jordloven søknaden om fradeling av en 
ubebygd tileggsparsell på ca. 1800 m2 til fritidseiendommen gnr 81, bnr 3 festenr. 
1 fra gnr 81, bnr 3 og gnr 82, bnr 2 i Eigersund kommune.  
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FORMANNSKAPETS BEHANDLING/VOTERING DEN  26.09.2007:

 SIGVART BILSTAD (U) ba seg fritatt jf. kl. § 40, nr 4 og trådte ut idet hans arbeidsgiver 
er advokat for en part i saken. Formannskapet ga enstemmig Bilstad fritak, og Kjell 
Fredriksen (FrP) tok sete.

---- o ----

KNUT PETTERSEN (AP) foreslo slikt vedtak: 
1. ” Formannskapet anbefaler at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i 

medhold av § 7 i plan- og bygningsloven til fradeling av en ubebygd 
tilleggsparsell til fritidseiendommen gnr 81, bnr 3 festenr. 1 på ca. 2 000 m2 fra 
gnr 81, bnr 3 og gnr 82, bnr 2 i Eigersund kommune. 

Dette med begrunnelse:
 Omsøkte parsell skal legges til naboeiendom som tilleggsareal.

2. Formannskapet gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en 
ubebygd tilleggsparsell på ca. 1800 m2 til fritidseiendommen gnr 81, bnr 3, 
festenr. 1 fra gnr 81, bnr 3 og gnr 82, bnr 2 i Eigersund kommune. Dette med 
begrunnelse i at deling er forsvarlig ut fra hensyn til den avkastning eiendommen 
kan gi. Parsellen består hovedsakelig av spredt løvskog og noe innmarksbeite og 
skal legges som tilleggsareal til fritidseiendom.”

VOTERING:
Pettersens forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.
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FORMANNSKAPETS VEDTAK DEN  26.09.2007:

1. Formannskapet anbefaler at det gis dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel i medhold av § 7 i plan- og bygningsloven til fradeling av en 
ubebygd tilleggsparsell til fritidseiendommen gnr 81, bnr 3 festenr. 1 på 
ca. 2 000 m2 fra gnr 81, bnr 3 og gnr 82, bnr 2 i Eigersund kommune. 

Dette med begrunnelse:
 Omsøkte parsell skal legges til naboeiendom som tilleggsareal.

2. Formannskapet gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling 
av en ubebygd tilleggsparsell på ca. 1800 m2 til fritidseiendommen gnr 
81, bnr 3, festenr. 1 fra gnr 81, bnr 3 og gnr 82, bnr 2 i Eigersund 
kommune. Dette med begrunnelse i at deling er forsvarlig ut fra hensyn 
til den avkastning eiendommen kan gi. Parsellen består hovedsakelig 
av spredt løvskog og noe innmarksbeite og skal legges som 
tilleggsareal til fritidseiendom.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen

---- o ----

ANDRE OPPLYSNINGER / FAKTA I SAKEN:
Ted Ove Slettebø søker om å dele fra en tilleggsparsell på 1800 m2 fra driftsenheten gnr 
81, bnr 3 og gnr 82, bnr 2 på Slettebø på Helleland i Eigersund kommune. Omsøkt parsell 
skal nyttes som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr 81, bnr 3, festenr. 1 (festetomt), 
som eies av Monica Svanteson og Kjell Petter Løhre. 

Omsøkt parsell består av løvskog og innmarksbeite. Ted Ove Slettebø mener omsøkte 
parsell grenser inntil fritidseiendommen gnr 81, bnr 3, festenr. 1. I følge kart for 
Eigersund kommune grenser ikke parsellen inntil fritidseiendommen. Det er et område på 
ca. 540 m2  i mellom disse. Ted Ove Slettebø mener derfor at dette området tilhører 
fritidseiendommen og at tilsvarende areal går vekk på sørsiden av fritidseiendommen. 

Fritidseiendommen gnr 81, bnr 3 og festenr. 1 har et areal på 1947,61 m2. Med en 
tilleggsparsell på ca. 1800 blir fritidseiendommen på hele 3747.61 m2.

Omsøkte parsell ligger i et kjerneområde for jordbruk i kommunen.    
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Driftsenheten gnr 81, bnr 3, gnr 81, bnr 18,  gnr 82, bnr 2, gnr 82, bnr 4 og gnr 82, bnr 11  
består av totalt 314 dekar, hvorav 45 dekar er fulldyrket jord, 10 dekar overflatedyrket 
jord, 35 dekar innmarksbeite, 157 dekar skog og 67 dekar annet areal.  

Det er driftsbygning og bolighus på eiendommen. Drift på bruket er sauehold. På 
søknadsomgang 31.7.07 for produksjonstilskudd var det oppført 27 søyer over ett år og 
37 lam. 

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.

Når det skal vurderes om delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning 
eiendommen kan gi, er det sentrale i jordloven at det tas hensyn til bruket på lengre sikt. 
Målet er å sikre at ressursgrunnlaget til driftsenheten ikke blir redusert og at ressursene 
kan forvaltes på en god måte. Omsøkte areal består av løvskog og innmarksbeite.  
Tilleggsarealet er på hele 1800 m2. Deling er ikke forsvarlig. Fritidseiendommen blir 
unødig stor. 
Det er ikke samfunnsinteresser av stor vekt som taler for deling. En slik utvidelse av et 
område for fritidsbebyggelse bør avklares med kommuneplanens arealdel.  

I denne saken kan det oppstå konflikter med landbruksinteressene. Tilleggsparsellen 
grenser inn fulldyrket jord. Drifts- og miljømessing kan fradeling av parsellen være 
uheldig for landbruket.  

Etter en samlet vurdering vil en anbefale at det ikke gis tillatelse til fradeling av omsøkte 
tilleggsparsell til fritidseiendom.  

Saksbehandlers vurderinger etter plan- og bygningsloven:

Omsøkt parsell er vist som LNF-område i kommuneplanens arealdel, vedtatt 31.03.2003. 
Det er i utgangspunktet ikke tillatt å dele ifra eller bygge i områder som er satt av til dette 
formålet og delingen er derfor avhengig av dispensasjon, jf. plan- og bygningslovens § 7, 
for å bli godkjent.
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Plan- og bygningsloven § 7 gir mulighet til å dispensere fra lov, vedtekt, forskrift og 
planer dersom det foreligger særlige grunner. For at lovvilkåret ”særlige grunner” skal 
være oppfylt, må det foreligge spesifiserte, klare grunner som etter en nærmere konkret 
vurdering veier tyngre enn de hensyn bestemmelsene skal ivareta. Kommunen står 
imidlertid fritt til å avgjøre om dispensasjon skal gis, selv om det foreligger særlige 
grunner.

Søker angir følgende særlige grunner (utdrag fra dispensasjonssøknad, datert 
01.06.2007):

Undertegnede er i dag eier av et småbruk på Slettebø, Helleland, og søker hermed om 
tillatelse til å fradele en part av eiendommen. Dette gjelder en parsell på ca. 1,8 mål som 
min hyttenabo har spurt om å få kjøpe.

Bakgrunn og fakta:
Min eiendom utgjør i dag av ca. 300 mål, hvorav ca. 45 mål består av dyrket mark og 
resten utmark (beite). Gården har i dag ca. 30 sauer på beite.
I 1986 kjøpte min far, Lauritz Slettebø, som da var eier av gården, eiendommen 
“Krossen” som grenset opptil min fars eiendom. Det var imidlertid kun utmarken som ble 
ervervet, ikke våningshuset på gården. Huset ble i 1968 kjøpt som fritidsbolig og hadde 
ca. 4 mål innegjerdet hage (opprinnelig inngjerding fra gammelt av). Det står også en 
garasje på eiendommen.
Selv om selve hyttetomten bare var tinglyst med størrelse 2 mål, samtykket daværende 
eier av omkringliggende eiendom i, at hytteeieren fikk ha inngjerdet 2 mål ekstra.
På det tidspunktet min far kjøpte stykket som omkranser nevnte hytte, ble det ikke foretatt 
noen endringer/justeringer av gjerdene rundt eiendommen. Dette forholdet var i full 
forståelse med min far.
Da hytten i fjor ble tinglyst på Monica Svanteson og Kjell Petter Løhre, tok de kontakt 
med meg med forespørsel om å få kjøpe det inngjerdete arealet.
Tekniske data:
Hytten “Krossen” har adresse Slettebøveien 127 og har gnr. 81, bnr. 3 og festenr. 1.
Parsellen som ønskes fradelt består av to gårds- og bruksnummer; gnr.82, bnr. 4, og gnr. 
81,
bnr. 3. Arealet utgjør i underkant av 2 mål, og er av markslagstype DMK Blandingsskog.
(Se vedlagt karskisse)

Eiendommen som hytta ligger på, og det arealet som i tillegg ønskes fradelt, består 
hovedsakelig av stein og fjell, og er uegnet til oppdyrking og beitemark. Ettersom det har 
liten verdi, har jeg sagt ja til henvendelsen om kjøp. I tillegg synes jeg det er rett og 
rimelig at våre gode naboer skal få beholde det som de har hatt inngjerdet i alle år, og 
som de lagt mye energi i opparbeidelsen av. Jeg vil også nevne at garasjen som 
hytteeierne benytter, står på den grunnen som ønskes fradelt.
Under henvisning til ovenstående søker undertegnede Eigersund kommune om å få 
fradelt en parsell som beskrevet.
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Rådmannen er enig med jordbrukssjefens vurdering om at omsøkt fradeling vil resultere i 
en unødig stor fritidseiendom og at det i saken kan oppstå konflikter med 
landbruksinteresser. Søkers særlige grunner anses ikke som viktigere enn allmennyttige 
interesser i saken.

Med henvisning til det ovenstående finner rådmannen å kunne anbefale at det ikke gis 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Alternative løsninger:
1. Formannskapet anbefaler at det gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i 

medhold av § 7 i plan- og bygningsloven til fradeling av en ubebygd 
tilleggsparsell til fritidseiendommen gnr 81, bnr 3 festenr. 1 på ca. 1800 m2 fra 
gnr 81, bnr 3 og gnr 82, bnr 2 i Eigersund kommune. 
Dette med begrunnelse:
 Omsøkte parsell skal legges til naboeiendom som tilleggsareal.

2. Formannskapet gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en 
ubebygd tilleggsparsell på ca. 1800 m2 til fritidseiendommen gnr 81, bnr 3, 
festenr. 1 fra gnr 81, bnr 3 og gnr 82, bnr 2 i Eigersund kommune. Dette med 
begrunnelse i at deling er forsvarlig ut fra hensyn til den avkastning eiendommen 
kan gi. Parsellen består hovedsakelig av spredt løvskog og noe innmarksbeite og 
skal legges som tilleggsareal til fritidseiendom. 

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

---- o ----

Dokumenter - vedlagt saken:

1. Kopi av søknad, datert 07.08.2007
2. Kopi av dispensasjonssøknad, datert 01.06.2007
3. Situasjonskart, datert 22.05.2007
4. Utsnitt fra kommuneplan

Dokumenter – ikke vedlagt saken:
I 1 07.08.2007 Søknad om deling av grunneiendom med kartroretning over 

parsell gnr. 81 bnr. 2 og gnr. 82 bnr. 3
Ted O. Slettebø

U 2 30.08.2007 Foreløpig svar - Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 2 og gnr. 82 
bnr. 3 - Slettebø, Helleland

Ted O. Slettebø

N 3 30.08.2007 Deling av grunneiendom gnr. 81 bnr. 2 og gnr. 82 bnr. 3 -
Slettebø, Helleland

S 4 07.09.2007 Søknad om fradeling av tilleggsparsell til fritidseiendom - Ted 
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Ove Slettebø - gnr./bnr. 81/3 og 82/2

Parter i saken:
Ted Ove Slettebø Skjerpeveien 6 4376 HELLELAND
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FYLKESMANNEN I ROGALAND

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  
51568700

e-post: 
postmottak@fmro.no

Landbruksavd.
Lagårdsv. 80

Telefon:
51568700

Postboks 59 Lagårdsv. 78 Telefaks: Hjemmeside: Postboks 59
4001 Stavanger Stavanger 51568811 www.fylkesmannen.no/rogaland 4001 Stavanger

Telefaks:
51568811

Vår  ref:. 2007/9073 Deres ref:08/13794
Arkivnr.:  421.3 Vår dato: 20.06.2008

Eigersund kommune
Byggesakskontoret
Postboks 580
4379 Eigersund

Klage på kommunens vedtak om å gi dispensasjon for fradeling av 
tilleggsareal til fritidseiendom på gnr. 81/3 og 82/2, Slettebø i Eigersund

Fylkesmannen viser til oversendelse av vedtak gjort av Eigersund kommune, formannskapet, i 
møte den 12.03.08 som sak 047/08. Formannskapets vedtak er slik:

Formannskapet gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av en ubebygd 
parsell på ca. 1800 m2 fra gnr. 81, bnr. 3 og gnr. 82, bnr. 2 i Eigersund kommune. Dette med 
følgende begrunnelse:

 Omsøkte parsell skal legges til naboeiendommen som tilleggsareal.

Søknaden godkjennes på følgende vilkår:
1. Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter må følges nøye
2. Parsellen deles som vist på vedlagt situasjonskart, datert 22.05.07
3. Parsellen skal være tilleggsareal til eiendommen gnr. 81 bnr. 3 fnr. 1.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §7.

Etter §15 i plan- og bygningslova kan fylkeskommunen eller statlige organ påklage 
enkeltvedtak som etter loven angår vedkommende myndighets saksområde. I denne saken er 
det ikke tvil om at kommunens vedtak angår det interesseområde som fylkesmannen er satt til 
å ivareta.

Kommunens vedtak ble mottatt av fylkesmannen den 19.05.08 og påklaget i e-post den 
09.06.08 med melding om at begrunnelsen for klagen ettersendes innen 14 dager. 

Begrunnelse for klage.
Søknad om dispensasjon ble i oktober 2007 sendt regionale planmyndigheter til høring og i 
fylkesmannens uttalelse datert 06.12.07 heter det bl.a.:

”Søknaden gjelder fradeling av et tilleggsareal på ca 1,8 daa som skal sammenføyes 
fritidseiendommen festenr. 1 på gnr 81/3. Fritidseiendommen er fra før 1,9 daa, slik at samlet 
areal for denne blir 3,7 daa etter eventuell fradeling. Fradeling til formål utenom stedbunden 
næring vil være i strid med LNF-formålet i kommuneplanen. Tiltaket krever derfor 
dispensasjonsbehandling etter §7 i plan- og bygningsloven.
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Fylkesmannen vil særlig vektlegge det forhold at omsøkte parsell i gjeldende kommuneplan 
er vist som kjerneområde landbruk. Dette er områder der arealene for all landbruksproduksjon 
skal gis et særskilt vern. I tillegg vil det også være moment knyttet til bevaring av viktige 
kulturlandskapsverdier i slike kjerneområder. Det er fylkesmannens klare mening at 
dispensasjoner som bidrar til etablering av eller til styrking av interesser som på sikt vil kunne 
svekke grunnlaget for landbruksnæringen, ikke bør tillates i slike øremerkede 
landbruksområder. I dette tilfellet gjelder det en fradeling av areal fra et småbruk med fra før 
av et sterkt begrenset ressursgrunnlag for selvstendig drift. En svekking av dette 
driftsgrunnlaget vil tydelig være i strid med kommuneplanens målsetting. Tomten vil etter en 
fradeling også ha en romslig størrelse for mulig hyttefortetting, noe som ytterligere vil øke 
konfliktgraden med landbruksinteressene i området. Selv om det i søknaden gis en personlig 
begrunnelse for fradelingsønsket, kan fylkesmannen vanskelig se at dette er moment som 
tilsier et avvik fra kommuneplanens prioritering for dette området. 

Etter §7 i plan- og bygningsloven kan dispensasjon bare gis dersom det foreligger særlige 
grunner. Uttrykket ”særlige grunner” må ses i forhold til de offentlige hensyn som 
bygningslovgivningen skal ivareta. Dette innebærer at det skal dokumenters grunner som er 
av en slik tyngde og art, at de tilsidesetter de interesser og verdier som kommuneplanen skal 
ivareta. Fylkesmannen kan vanskelig se at det i saken er lagt fram moment av en slik karakter 
at lovens minstekrav til begrunnelse er oppfylt. Ut fra det foreliggende vil derfor 
fylkesmannen frarå at dispensasjon blir gitt for fradeling av tilleggsareal til fritidseiendom 
som her omsøkt.

Fylkesmannen viser for øvrig til den redegjørelse som er gitt av rådmannen, og gir sin 
tilslutning til de vurderinger som her fremkommer.”

Fylkesmannen var på befaring den 03.06.08 sammen med hytteeier Kjell Petter Løhre. Det er 
riktig som påpekt av hytteeier at de landbruksmessige interesser knyttet til den omsøkte 
parsellen isolert sett er begrenset. Dette er likevel et moment av mindre verdi i 
dispensasjonsvurderingen. Formålet i kommuneplanen er LNF med kjerneområde landbruk. 
Dette formålet omfatter det sentrale Slettebø med kulturlandskap og produksjonsareal for 
landbruk. Innenfor slike områder er det en viktig oppgave å unngå at dispensasjoner ikke 
skaper fragmentering av jordbrukslandskapet på en måte som kan gi konflikter med 
landbruksnæringen. På sikt vil en hyttetomt på 3,7 utvilsomt ha et potensial til fortetting i 
strid med kommuneplanens målsetting om bevaring av et helhetlig landbruksområde. 

Det preger også foreliggende sak at minimumsvilkåret om særlige grunner for dispensasjon 
for fradeling av en 1,8 daa stor tilleggsparsell helt er fraværende. Ut fra fylkesmannens 
vurdering skal det derfor ikke være mulig å gi dispensasjon slik det er søkt om. At kommunen 
likevel har gjort en dispensasjonsvurdering til tross for manglende grunner, vil gjøre det svært 
vanskelig å følge opp egen kommuneplan dersom andre tilsvarende søknader skulle komme i 
de viste LNF-områder/kjerneområde landbruk.

Fylkesmannen vil be om at kommunens vedtak om å gi dispensasjon for fradeling av 1,8 daa 
tilleggsareal til fritidsformål blir gjort om. I denne vurderingen har fylkesmannen lagt vekt på 
de hensyn som skal tas i forhold til det lokale selvstyre slik dette fremgår av 
forvaltningslovens §34, men har funnet at sentrale føringer og hensynet til kommunens egne 
planer må tillegges avgjørende vekt.

Side 58 av 541



Side 3 av 3

Om vedtaket ikke blir endret, ber vi om at saken blir sendt fylkesmannen ved 
landbruksavdelingen for ekspedisjon til klageinstans.

Fylkesmannen har i telefonsamtaler med hytteeier fått forståelse av at fradeling av en mindre 
tilleggsparsell som inkluderer garasjen og med ny grense som følger eksisterende gjerde, også 
kan være en aktuell løsning. En slik avgrensing vil være i tråd med bruken av 
hytteeiendommen i dag. Fylkesmannen vil ikke ha innvendinger mot at det fradeles et 
tilleggsareal i samsvar med dette. Det vises for øvrig til e-post fra Kjell Petter Løhre datert 
11.06.08 om dette. E-posten følger vedlagt.

Med hilsen

Harald Thune Jon Ola Syrstad
Fylkesmann Landbruksdirektør

Saksbehandler:  Leiv Berge    
Saksbehandlers telefon: 51568978
E-post:  leiv.berge@fmro.no

Kopi til:
Ted Ove Slettebø Skjerpevegen 6 4376 Helleland
Kjell Petter Løhre Blomsterveien 1 4022 Stavanger

Side 59 av 541



Side 60 av 541



Side 61 av 541



Side 62 av 541



Side 63 av 541



Side 64 av 541



Side 65 av 541



Side 66 av 541



Side 67 av 541



Side 68 av 541



Side 69 av 541



Side 70 av 541



Side 71 av 541



Side 72 av 541



Side 73 av 541



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 27.04.2013
Arkiv: :GBR-25/11, FA-
V61
Arkivsaksnr.:
13/823
Journalpostløpenr.:
13/12301

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
107/13 Planteknisk utvalg 14.05.2013

Søknad om fradeling av en parsell med kårbolig -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel -  gnr. 25, bnr. 
11 - Mong  -  Hans Kristian Mong 
  

Sammendrag:
Advokat Lars Martin Ramsland søker 11. april  2013  på vegne av Hans Kristian Mong om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med 
kårbolig fra eiendommen gnr./bnr.  25/11 på Mong på i Eigersund.  Parsellen skal nyttes til 
boligformål. Søknaden er i strid med formål vist i kommuneplanens arealdel. Søknaden er 
også avhengig av tillatelse til deling etter jordloven.

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 en parsell til bolig, må saken sendes til Rogaland 
Fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland, for uttalelse, før endelig vedtak kan fattes i 
saken.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg finner ikke at det foreligger tungtveiende grunner som taler for 

at kommunen skal gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og avslår etter 
§19,2 i plan- og bygningsloven søknad fra Hans Kristian Mong om fradeling av en 
parsell  på ca. 800 m2 med kårbolig til boligformål fra gnr./bnr. 25/11 i Eigersund 
kommune.  

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av §12 i jordloven søknad fra Hans Kristian 
Mong om tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig til 
boligformål fra gnr./bnr. 25/11 i Eigersund.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Advokat Lars Martin Ramsland søker 11. april  2013  på vegne av Hans Kristian Mong om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med 
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kårbolig fra eiendommen gnr./bnr.  25/11 på Mong på i Eigersund.  Parsellen skal nyttes til 
boligformål. Omsøkte parsell ligger innenfor LNF-område  (henssynssone landbruk) på 
kommuneplanens arealdel. Søknaden er i strid med formål vist i kommuneplanens arealdel. 
Søknaden er også avhengig av tillatelse til deling etter jordloven.

Søker mener det ikke er behov for kårbolig på eiendommen. Det er drift med villsau på 
bruket. Søker mener bruket er så lite at ytterligere jordbruksdrift ikke er mulig. 

Det er to boliger på bruket. Det ene ble satt opp på 60-tallet som erstatning for huset som 
brant opp.   Dette huset skal oppgraderes. Huset er i dårlig stand. 

Det andre huset som søkes fradelt ble ferdig oppført i 1982 og er i middels god stand. Det er 
for tiden leid ut.  

Ny driftbygning for sau ble oppført i 2013. 

Hans Kristian Mong eier en fritidseiendom  (gnr./bnr. 25/16) som ligger i kort avstand fra 
gnr./bnr. 25/11. Det er fritidsboligen her som nyttes når familien bor på Mong.  De har ellers 
bolig i Kråkefjellveien 3 i Egersund. 

Omsøkt parsell ligger i utkanten av eiendommen. Parsellen vil grense inntil jordbruksareal  
(innmarksbeite) på gnr./bnr. 25/11.  

Omsøkte parsell vil mest sannsynlig på sikt bli overført til ett av søkers barn. 

Omsøkte parsell består av annet areal.  Omsøkte kårbolig ligger ca. 30 meter fra ny 
driftsbygning og ca. 120 meter fra det andre bolighuset. Eldre driftsbygning på gården er 
revet. 

Hans Kristian Mong overtok bruket gnr./bnr. 25/11 i 2006. 

Eiendommen gnr./bnr. 25/11 består av totalt 144,5 dekar, hvorav 4,3 dekar fulldyrket jord, 35 
dekar med innmarksbeite og 105,2 dekar med annet areal. Drift på bruket er villsau. Det er 
for tiden 89 villsau på bruket. Det leies areal til driften.  

Saksbehandlers vurderinger etter plan- og bygningsloven:
Omsøkt tiltak er i strid med vedtatt formål idet spredt boligbygging ikke er forenlig med 
landbruks-, natur- og friluftsformål. I LNF-områder er det etter plan- og bygningsloven kun 
tillatt med tiltak som fremmer disse formålene. Dersom en ønsker å fravike dette formålet, 
må det foreligge tungtveiende grunner.   

En eventuell tillatelse til fradeling bør etter rådmannens syn normalt skje ved at formålet først 
endres i kommuneplanens arealdel, som spredt boligområde. Dette vil sikre en mer 
inngående og forutsigbar arealplanlegging både for nærområdet, men også for kommunen 
som helhet.

Det er nok ikke behov for 2 bolighus på bruket i forhold til driften. Det er ikke dermed sagt at 
bolighuset kan enkelt fradeles. Omsøkt fradeling vil komme i konflikt med kommuneplanen. 
Hensynet bak LNF-formålet i kommuneplanen er å ivareta landbruksinteressene og legge til 
rette for bruk av arealene til landbruksformål. Landbruksinteressene skal ha fortrinn i dette 
området.  

En vil etter plan- og bygningsloven frarå at Planteknisk utvalg går inn for omsøkte deling.
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Saksbehandlers vurderinger etter jordloven:
I følge jordloven kan en gi samtykke til fradeling dersom samfunnsinteresser av stor vekt 
taler for deling eller deling er forsvarlig ut fra hensyn til den avkastning eiendommen kan gi. 
Ved avgjørelser skal det også tas hensyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige 
ulemper for landbruket i området. Det skal også tas hensyn til godkjente planer i området. 

Omsøkte deling er i strid med kommuneplanen. Parsellen ligger innenfor LNF område 
(hensynssone landbruk)  hvor det blant annet skal drives landbruk.

Det er investert i ny driftsbygning på gården.  Ut fra driften med villsau og arealressurser på 
gården er det likevel ikke behov for 2 bolighus på bruket.  En finner det imidlertid  uforsvarlig 
å dele fra det beste bolighuset på bruket. Fradelingen er ikke forsvarlig med hensyn på den 
avkastning eiendommen kan gi. En legger ingen vekt på at Hans Kristian Mong har 
fritidsbolig på Mong, da denne ikke er tilknyttet bruket.  På lang sikt vil fritidsboligen og bruket 
har forskjellige eiere. 

Det er heller ikke samfunnsinteresser av stor vekt, bosettingshensyn, som taler for deling. 
Hvis en ønsker å styrke bosettingen på Mong bør dette skje gjennom rullering av 
kommuneplanens arealdel og ikke ved dispensasjoner. 

Selv om omsøkt deling gjelder et bolighus i utkanten av eiendommen så kan opprettelsen av 
en fritt omsettelig boligeiendom, som på sikt kan selges fritt til personer som ikke har 
tilknytning til eiendommen eller landbruksdrift,  i mange tilfeller føre til konflikter med 
landbruket.  Omsøkt parsell grenser inntil innmarksbeite.  

En vil etter jordloven anbefale at det gis avslag på søknaden.  

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

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

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

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

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

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12:
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
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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.  Det er heller 
ikke registrert leveområder for prioriterte arter i nærheten.   

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:
1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Hans Kristian Mong  om dispensasjon 

fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell med bolighus fra gnr. /bnr. 
25/11 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger tungtveiende grunner for å 
kunne anbefale dispensasjon for fradeling av en parsell med bolig på ca. 800 m2. 
Hensynene bak kommuneplanen blir ikke  ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene ved å gi 
dispensasjon er større enn ulempene.  

Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen

i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av §12 i jordloven Hans Kristian Mong tillatelse til 
fradeling av en parsell på ca. 800 m2 med kårbolig til boligformål fra gnr./bnr. 25/11 i 
Eigersund kommune. 

Dette med følgende begrunnelse: Omsøkt fradeling vil på sikt styrke bosettingen i 
området.  

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
279531 Søknad om deling gnr. 25 bnr. 11 - Hans Kristian Mong
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279532 Situasjonskart
279533 Rekvisisjon av oppmålingsforretning
279534 Søknad om tillatelse til tiltak
279535 Opplysninger gitt i nabovarsel
280167 Kart
280169 Oversiktskart gnr. 25 bnr. 11

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 11.04.2013
Advokat Lars Martin 
Ramsland

Søknad om deling gnr. 25 bnr. 11 - Hans Kristian 
Mong

3 X 28.04.2013 Kart
4 X 28.04.2013 Oversiktskart gnr. 25 bnr. 11

Parter i saken:
            

Advokat Lars Martin 
Ramsland

Postboks 264 4379 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 28.04.2013
Arkiv: :GBR-60/8, FA-
V61
Arkivsaksnr.:
13/704
Journalpostløpenr.:
13/11930

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
108/13 Planteknisk utvalg 14.05.2013

Søknad om fradeling av parsell med bolig hvor resten av 
eiendommen selges som tilleggsjord til nabobruk -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel -  gnr./bnr.  
60/8 - Ruth Mikalsens dødsbo  v/Helen Kvia 
  
Sammendrag:
Eiendomsmegler 1 ved Egil Reed søker på vegne av Ruth Mikalsens dødsbo v/Helen Kvia 
om fradeling av en parsell med bolighus på ca. 1,1 dekar fra gnr./bnr. 60/8 i Eigersund 
kommune til boligformål.  Parsellen skal overtas av Ole Tom Dirdal og Ragnhild Helland.  
Resten av landbrukseiendommen skal selges til Ole Tom Dirdal og Ragnhild Helland som 
eier driftsenheten gnr./bnr. 60/5, 60/163, 60/375 og 60/612  i Eigersund.  Omsøkt areal 
består av annet areal og ligger i et landbruks-, natur- og friluftsområde.

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 en parsell med bolig, må saken sendes til 
Rogaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland, for uttalelse, før endelig vedtak kan 
fattes i saken.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ruth Mikalsens dødsbø v/Helen Kvia 

om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell med 
bolighus fra gnr. /bnr. 60/8 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger 
tungtveiende grunner for å kunne anbefale dispensasjon for fradeling av en parsell 
med bolig på ca. 1,1 dekar. Hensynene bak kommuneplanen blir ikke  ”vesentlig 
tilsidesatt” og fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene. Det settes 
som vilkår for å gi dispensasjon at resten av eiendommen blir solgt som tilleggsjord til 
ett eller flere bruk i nærområdet. 

   Før saken tas til endelig behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen

i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. 

    Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Planteknisk utvalg gir etter §12 i jordloven Ruth Mikalsens dødsbo v/Helen Kvia 
tillatelse til fradeling av en parsell med bolig på ca. 1,1 dekar til boligformål fra 
gnr./bnr. 60/8 i Eigersund. Det settes som vilkår at resten av eiendommen blir solgt 
som tilleggsjord til ett eller flere bruk i nærområdet.
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Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Eiendomsmegler 1 ved Egil Reed søker på vegne av Ruth Mikalsens dødsbo v/Helen Kvia 
om fradeling av en parsell med bolighus på ca. 1,1 dekar fra gnr./bnr. 60/8 i Eigersund 
kommune til boligformål.  Parsellen skal selges til Ole Tom Dirdal og Ragnhild Helland. 
Resten av landbrukseiendommen skal selges til Ole Tom Dirdal og Ragnhild Helland som 
eier gnr./bnr. 60/5, 60/163, 60/375 og 60/612  i Eigersund.  Omsøkt areal består av bolighus 
og annet areal og ligger i landbruks-, natur- og friluftsområde.

Gnr./bnr. 60/8 har ca. 29,9 dekar fulldyrket jord, 20 dekar innmarksbeite, 23,6 dekar med 
skog, 662,7 dekar med annet areal.  Eiendommen har 1 bolighus oppført i 1980 i god stand, 
som nå søkes fradelt. Det er ikke driftsbygning på bruket. Bruket har en andel i et sameie på 
ca. 338 dekar med utmark. Gnr./bnr. 60/1,3, 5, 8, 12, 16, 18, 23, 25, 26, 44, 53, 67 og 321 
eier i dette sameiet. 

Det søkes ikke produksjonstilskudd i jordbruket. Jordbruksarealet blir leid bort til Jan Harald 
Salvesen. 

Ole Tom Dirdal og kona Ragnhild Helland eier driftsenheten gnr./bnr. 60/5, 60/163, 60/375 
og 60/612 i Eigersund.  De overtok driftsenheten i 1989. Driftsenheten har ca. 14,1 dekar 
med fulldyrket jord, 31,4 dekar med innmarksbeite, 1,0 dekar med skog og 14,7 dekar med 
annet areal. Bruket er med i ovennevnte sameie på ca. 338 dekar. Bruket er også med i et 
sameie på ca. 67 dekar med gnr./bnr. 60/67, et sameie på ca. 12 dekar med gnr./bnr. 60/67 
og et sameie på ca. 4 dekar sammen med gnr./bnr. 60/1, 3 og 67.  Kurt Helland forpakter
driftsenheten  gnr./bnr. 60/5, 60/163, 60/375 og 60/612 i Eigersund.  Han har en drift med ca. 
50 vinterfôra sau. Det er en forholdsvis ny driftsbygning på bruket med plass til 60 vinterfôra 
sauer.  Det er også en eldre nyrenovert driftsbygning på bruket. Driftsenheten har maskiner 
og redskaper til å opprettholde en fornuftig drift. 

Gnr./bnr. 60/8 grenser ikke inntil gnr./bnr. 60/5, 60/163, 60/375 og 60/612 i Eigersund. Det er 
likevel kort avstand mellom brukene, ca. 100 meter. Begge bruk eier også i sameiet på ca. 
338  dekar. 

Saksbehandlers vurderinger i forhold til plan- og bygningsloven:
En har ingen merknader til søknaden da tilleggsjorda skal overtas av et annet bruk og 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 
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.”
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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 omsøkt 
areal.  Bolighuset på gården regnes for å være en viktig ressurs.  

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 er ingen ideell løsning at gården selges til et bruk hvor eierne ikke driver selv. 
Det er imidlertid selvstendig drift på bruket. Bruket forpaktes vekk til Kurt Helland som har ca. 
50 vinterfôra sau på bruket. 

Det oppnås ikke en ideell bruksrasjonalisering i denne saken. Brukene grenser ikke inntil 
hverandre.  Det er likevel kun ca. 100 meter mellom eiendommen målt langs vei. 

Det ligger således greit til rette for at eiendommen gnr./bnr. 60/8 legges som tilleggsjord til 
gnr./bnr. 60/5, 60/163, 60/375 og 60/612 i Eigersund.  

Etter en samlet vurdering med hensyn på jordlovens §12 vil en anbefale å gi tillatelse 
fradeling av omsøkt parsell, med vilkår om at resten av eiendommen  legges som 
tilleggsareal til ett eller flere nabobruk.     

Omsøkt deling kan føre til ulemper for landbruket da den ligger ved jordbruksareal.   Evt. 
ulemper for landbruket  vektlegges ikke så sterkt når en oppnår en grei bruksrasjonalisering. 

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

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

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

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

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

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12:
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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. Det er heller 
ikke registrert leveområder for prioriterte arter i nærheten av omsøkt parsell.  

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 av saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune.

~ o ~

Alternative løsninger:
1. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven søknaden om fradeling av en 

parsell på ca. 1,1 dekar fra  gnr./bnr. 60/8 i Eigersund kommune.  

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknaden om 
fradeling av en parsell på  ca. 1,1 dekar  fra gnr./bnr. 60/8 i Eigersund. 

Dette med følgende begrunnelse: Med hensyn til den avkastning eiendommen kan gi er det 
ikke forsvarlig å dele fra omsøkte parsell med bolighus. Omsøkt deling medfører heller ingen 
god landbruksmessig løsning.   

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
276473 Søknad om deling gnr. 60 bnr. 8  - Hellviksveien 5
276474 Oversendelsesbrev
276475 Gjenpart av nabovarsel
279560 Oversendelse av kartskisse gnr. 60 bnr. 8
279561 Fradeling gnr 60 bnr 8.pdf
280171 Kart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter
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Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 18.03.2013 EiendomsMegler 1
Søknad om deling gnr. 60 bnr. 8  - Hellviksveien 
5

3 I 18.04.2013 Ole Tom Dirdal Oversendelse av kartskisse gnr. 60 bnr. 8
4 X 28.04.2013 Kart

Parter i saken:
            

Eiendomsmegler 1 
v/Egil Reed

Nesgården, pb. 190 4370 EGERSUND
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________________________________________________________________ 

Fra:  Steinar Nordvoll 
Sendt: 23.04.2013 
Til:  Marit Rødland Egeland 
Kopi: 

Emne: VS: delingssak - Ruth Mikalsens dødsbo 
________________________________________________________________ 

 Hei

Denne må legges inn i saken.

Mvh
Steinar

  _____  

Fra: Ole Tom Dirdal [mailto:ole.tom.dirdal@dabb.no] 
Sendt: 18. april 2013 17:28
Til: Steinar Nordvoll
Emne: Re: delingssak - Ruth Mikalsens dødsbo

Beklager, her er kartskisse.  +- 1,1 mål vil bli arealet på tomten.

mvh Ole Tom Dirdal

From: Steinar Nordvoll <mailto:steinar.nordvoll@eigersund.kommune.no>

Sent: Thursday, April 18, 2013 2:26 PM

To: <mailto:ole.tom.dirdal@dabb.no> ; <mailto:egil.reed@em1.no>

Subject: delingssak - Ruth Mikalsens dødsbo

Hei

Viser til delingssak og delingsskjema fra Helen Kvia som representerer Ruth Mikalsens dødsbo. 
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Det er ikke oppført antall dekar som skal fradeles og det følger ikke med kart, selv om det står : 
se vedlagte kartskisse.  

Kan dere sende meg et kart som viser hva som skal fradeles. 

Mvh
Steinar 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 28.04.2013
Arkiv: :GBR-14/7, FA-
V63
Arkivsaksnr.:
12/1252
Journalpostløpenr.:
13/11928

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

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

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
109/13 Planteknisk utvalg 14.05.2013

Søknad om fritak fra driveplikten  - gnr./bnr. 14/7 og 35 -
Frode Helgeland
  
Sammendrag:
Frode Helgeland søker 7.april 2013 om forlengelse av fritak fra driveplikten på gnr./bnr. 14/7 
og 35 i Eigersund. Han ønsker fritak fra driveplikten fram til høsten 2014. Jørgen Tore Omdal 
og Gunnar Friestad leier jorda fram til høsten 2014. Frode Helgeland ønsker utsettelse med 
oppstart av driften pga. familiesituasjonen og at det fremdeles er mye som må ordnes før en 
kan starte opp med dyr på gården. 

Frode Helgeland overtok gården gnr./bnr. 14/7 og 35  04.05.2011.  

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg gir etter jordlovens §8 Frode Helgeland fritak fra driveplikten på gnr./bnr. 
14/7 og 35 i Eigersund fra 01.10.2013 til 01.10.2014. Det settes som betingelse at 
jordbruksarealet på gnr./bnr. 14/7 og 35 blir leid bort i denne perioden.  

Eventuell tidligere politisk behandling:
28.08.2012 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-128/12 Vedtak:

Planteknisk utvalg gir etter jordlovens § 8 Astrid Elisabeth H. Jørgensborg og Frode 
Helgeland fritak fra driveplikten på gnr./bnr. 14/7 og 35 i Eigersund fra 27.04.2012 til 
1.10.2013. Det settes som betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 14/7 og 35 blir 
leid bort i denne perioden.  

Side 117 av 541



2

Vedtaket er enstemmig. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Frode Helgeland søker 7.april 2013 om forlengelse av fritak fra driveplikten på gnr./bnr. 14/7 
og 35 i Eigersund. Han ønsker fritak fra driveplikten fram til høsten 2014. Jørgen Tore Omdal 
og Gunnar Friestad leier jorda fram til høsten 2014. Frode Helgeland ønsker utsettelse med 
oppstart av driften pga. familiesituasjonen og at det fremdeles er mye som må ordnes før en 
kan starte opp med dyr på gården. 

Frode Helgeland overtok gården gnr./bnr. 14/7 og 35  04.05.2011.  

Planteknisk utvalg ga på møte 28.08.2012 i sak 128/12 Frode Helgeland fritak fra 
driveplikten på gnr./bnr. 14/7 og 35 i Eigersund fra 27.04.2012 til 1.10.2013. Det ble satt som 
betingelse at jordbruksarealet på gnr./bnr. 14/7 og 35 ble leid bort i denne perioden.  

Eiendommen gnr./bnr. 14/7 og 35 ligger på Skåra. Gården har ca. 17,8 dekar fulldyrket jord, 
17,6 dekar overflatedyrka jord, ca. 122,4 dekar med innmarksbeite, ca. 34,3 dekar med skog 
og ca. 386,3 dekar med utmark, totalt 586,4 dekar.    
Drift på bruket er for tiden bortleie.  

Gården var tidligere eid av Torbjørn Grastveit. 

Saksbehandlers vurderinger:
Stortinget har vedtatt varig driveplikt for alle som eier eiendom med jordbruksareal.
Driveplikten er nå flyttet fra odelsloven og konsesjonsloven til den tidligere
vannhevdsparagrafen i jordloven § 8. De nye reglene trådte i kraft 1. juli 2009.

Departementet understreker at driveplikten er en aktivitetsplikt som understreker eierens
forvalteransvar. Målet er at jordbruksarealene blir drevet aktivt og på en forsvarlig måte.

Jordbruksarealene skal drives kontinuerlig, også etter at boplikten er oppfylt. Driveplikten 
gjelder uavhengig av når eiendommen er overtatt, eller om eieren tidligere har oppfylt 
driveplikten etter odelsloven eller konsesjonsloven.

Jordbruksareal: Begrepet jordbruksareal omfatter fulldyrka jord, overflatedyrka jord og 
innmarksbeite. Driveplikten er ikke knyttet til noe vilkår om lønnsom drift og heller ikke til 
størrelsen på arealet. Det er derfor driveplikt på både store og små eiendommer. Ved 
overtakelse av en eiendom har eieren en frist på ett år til å bestemme om han skal drive 
eiendommen selv, eller om arealet skal leies bort. Det stilles ikke krav til driftsform. I et 
sameie der en landbrukseiendom eies av flere personer, har alle eierne driveplikt.

Drivepliktens innhold når eieren driver jorda selv: Eiere som velger å oppfylle
driveplikten personlig, må stå faktisk og økonomisk ansvarlig for driften. Han trenger ikke 
nødvendigvis å utføre arbeidet selv, og han har anledning til å drive ved hjelp av ansatte. 
Driveplikten kan oppfylles ved å gå i samdrift med andre bønder. Dette gjelder selv om du er 
et passivt medlem i samdrifta.

Drivepliktens innhold når eieren velger å leie bort jordbruksarealet: Det er viktig å merke seg 
at jordbruksarealet må leies bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom. Gården kan 
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ikke lenger forpaktes eller leies bort som en selvstendig eiendom. Dersom en eier ønsker 
det, må han søke fritak fra driveplikten.  

Skriftlig avtale: Det må inngås en skriftlig avtale, som må gjelde for minst 10 år om
gangen. Inngåtte leieavtaler, selv om de gjelder for mindre enn 10 år, kan nyttes fram til de 
utløper. Muntlige avtaler er også gyldige. Når gjeldende avtaler utløper, må eieren inngå 10-
årige avtaler. Avtalen må føre til driftsmessig gode løsninger. Det er viktig å merke seg at 
eieren ikke har adgang til å si opp avtalen i 10-årsperioden. Men avtalen kan heves dersom 
forpakteren misligholder avtalen. Avtalen skal sendes til kommunen, som skal kontrollere om 
vilkårene for bortleie er oppfylt. Det er ikke et krav at hele jordbruksarealet må leies bort. 
Eieren kan velge å drive deler av eiendommen selv, og jordbruksarealet kan leies bort som
tilleggsjord til flere eiendommer.

Muligheter for å søke om fritak fra driveplikten: Kommunen kan gi fritak fra driveplikten, enten 
varig fritak eller for en viss tid. Men eieren må i utgangspunktet regne med at 
jordbruksarealet må drives enten av han selv eller andre. Myndighetene vil være tilbakeholde 
med å la jord ligge brakk. Det vil være anledning til lempe på vilkårene i avtalen om bortleie 
av jordbruksarealet. For eksempel kan kommunen godta en kortere leieavtale enn 10 år. En 
løsning vil være å gi fritak på vilkår. Dersom det er manglende vilje hos eieren til å leie bort 
jordbruksarealet, bør kommunen vurdere om det er grunnlag for å avslå søknaden om fritak 
fra driveplikten. Dersom en eier får avslag på søknaden, kan han likevel velge å drive 
eiendommen, slik at han får beholde eiendommen.

En viser til de nye drivepliktreglene i jordlova § 8 og departementets rundskriv om 
driveplikten. Departementet understreker eierens forvalteransvar og at han eller hun må 
sørge for å drive eiendommen selv på en forsvarlig måte eller leie den bort til andre 
eiendommer i minst 10 år.

En har stor forståelse for at Frode Helgeland på grunn av familiesituasjonen og 
oppfiksing/opprydding  trenger mer tid på å få gården i god stand før han kan drive selv. I 
mellomtiden vil jordbruksarealene bli drevet på forsvarlig måte av Jørgen Tore Omdal og 
Gunnar Friestad. 

En vil anbefale at det gis tillatelse til fritak fra driveplikten fram til 1.10.2014 med vilkår om at 
jordbruksarealet leies vekk i denne perioden.  

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

Økonomiske konsekvenser:

Utfallet i saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 

~ o ~

Alternative løsninger:
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Planteknisk utvalg avslår etter jordlovens §8 søknad fra Frode Helgeland om fritak fra 
driveplikten på gnr./bnr. 14/7 og 35 i Eigersund fram til 01.10.2014.  Dette med følgende 
begrunnelse: ********************.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

278875
Søknad om forlengelse av fritak for driveplikt gnr. 14 bnr. 7 og 35 - Frode Helgeland, 
Heggdalsveien 235

241207 Kart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 06.06.2012 Frode Helgeland Søknad om utsettelse av driveplikt

1 I 06.06.2012
Frode og Astrid 
Elisabeth Helgeland

Søknad om fritak fra ordinær konsesjon gnr. 14 
bnr. 7 og 35

4 X 14.08.2012 Kart

5 U 04.09.2012
Astrid Elisabeth H. 
Jørgensborg og Frode 
Helgeland

Særutskrift: Søknad om fritak fra driveplikten -  
gnr. 14 bnr. 7 og 35 - Astrid Elisabeth Helgeland 
Jørgensborg og Frode Helgeland

6 I 04.04.2013 Frode Helgeland
Søknad om forlengelse av fritak for driveplikt gnr. 
14 bnr. 7 og 35 - Frode Helgeland, 
Heggdalsveien 235

Parter i saken:
            

Frode Helgeland Hestnesveien 211 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.04.2013
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-48/66
Arkivsaksnr.:
12/2305
Journalpostløpenr.:
13/12290

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
110/13 Planteknisk utvalg 14.05.2013

Reguleringsendring for del av næringsområde på Vingård  
gnr. 48 bnr. 66 mfl.  1. gangsbehandling
  

Sammendrag:
Forslag til reguleringsendring for del av reguleringsplan for industri- og boligområde på 
Vingård, Tengs er levert inn til behandling. Planendringen legger opp til å harmonisere denne 
planen med de andre reguleringsplanene på Tengs. Endringene omfatter i hovedsak at en 
endrer arealbruken på deler av området forretning/kontor/industri/lager, gang- og sykkelvei 
langs Vingårdveien erstattes av fortau, mulighet for tårn i forbindelse med vindkraftopplæring 
samt presiseringer i bestemmelsene. Rådmannen vurderer at dette er en reguleringsendring 
som bidrar positivt til næringsutvikling og bidrar til veldifferensierte næringsområder. Dette 
vurderes som utelukkende positivt og rådmannen anbefaler 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 30.04.2013:
Forslag til reguleringsplan for del av næringsområde på Vingård  gnr. 48 bnr. 66 mfl. med 
kart datert 25.04.13 og bestemmelser datert 29.04.13 legges ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer i:
Kart
1. Det vises rabatt langs kommunal veg på 1,5 meter.

Bestemmelser:
2. ”Før det gis brukstillatelse på ny bebyggelse i F/K/I/L-1, F/K/I/L-2 og I/L-2, skal 

Vingårdveien med kjørebane, fortau og rabbatter være opparbeidet etter planer godkjent 
av Eigersund kommune. Vegen skal opparbeides til og langs omsøkt tomt. Vingårdveien 
skal oppføres med vegbelysning og vegbelysningsplan skal godkjennes av Eigersund 
kommune.”

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Reguleringsplan gnr. 48 bnr. 66 m.fl. - Vingård, Tengs 1. gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
Reguleringsplan for del av nærings- og boligområde på Vingård  gnr. 48 bnr. 66 mfl.  ligger 
innenfor firkanten på kartet.

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

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

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

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

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Planområdet er i kommuneplanen vist som "industriformål" samt eksisterende boligområde.

2.2 Gjeldende reguleringsplan
Planområdet er i sin helhet omfattet av 10-6 Reguleringsplan for Tengsareid - Vingård - rv 
44, stadfestet i 1981. Reguleringsplanen avsetter arealet i planområdet til industri/lager, 
boliger, vei og lek. 

3. VARSEL OM REGULERING

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

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

Offentlige merknader

1. Rogaland fylkeskommune, kultur  Merknad J
2. Statens Vegvesen  Ingen merknad O
3. Felles brukerutvalg  Ingen merknad O
4. NVE  Ingen merknad J

Private merknader

5. Terje Tengsareid, grunneier.  Merknad O

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Rogaland 
fylkeskommune, 

 Forutsettes at 
arealdisponeringene 

J Reguleringsendringen er i 
hovedsak i henhold til gjeldende 
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regionalplan forholder seg til 
kommuneplanen. 

 Viser til Fylkesdelplan for 
areal og transport i 
Dalane, som sier at 
arbeidsplass- og 
besøksintensive 
virksomheter bør legges i 
tettstedene. Området 
ligger godt utenfor 
Egersund sentrum. Det 
tillates etablering av 
forretning av samme 
karakter som i området for 
øvrig, kontorer må 
begrenses til et minimum. 
Dette forhold må tas inn i 
bestemmelsene.

 Strenge krav til støy og 
forurensning i 
bestemmelsene.

 Bestemmelsene må stille 
tallfestet krav til 
sykkelparkeringsplasser. 
Begrense antall 
bilparkeringsplasser.

 Legge vekt på estetikk og 
landskapstilpasning. 

 Gjennomføre ROS-
analyse.

E

J

J

J

J

reguleringsplan og kommuneplan. 
Det er åpnet opp for henholdsvis 
detaljhandel i form av bilrekvisita 
jfr. at det er i dette området 
bilforretningene i hovedsak 
allerede er etablert samt 
landbruksbutikk.
Planområdet ligger innenfor 
kommunedelplan for Eigersund by. 
Avstanden fra Tengs til byens 
sentrum og fra sykehuset er 
tilnærmet likt. Omsøkte område 
defineres å ligge innenfor det som 
regnes til Egersund by, men 
utenfor sentrumskjernen. 
Området ligger i et etablert 
industriområde på Tengs, som 
domineres av industri, 
forretning/handel, lager og kontor. 
Planlagt virksomhet i området er 
tilpasset hva som befinner seg i 
området i dag. Det er ikke tillatt å 
etablere detaljhandel, 
dagligvarehandel eller kjøpesenter 
i området. Det er tatt inn i 
bestemmelsene det som gjelder 
begrensning på kontor, men en 
åpner opp for kontorer i tilknytning 
til deler av bebyggelsen.
Bestemmelsene stiller krav til støy, 
støv og røyk fra området. 

Parkeringsdekning avhenger av 
type virksomhet, og krav er stilt i 
bestemmelsene. Bestemmelsene 
stiller også krav til avsatt areal til 
sykkelparkering.
Det er ivaretatt i planforslaget. 

Det er ivaretatt jfr. ROS-skjema.

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

3. Felles brukerutvalg   Utvalget har ingen 
merknader til saken.

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

4. NVE  Kart viser myr område syd 
for eks. bebyggelse. 
Flyfoto gir inntrykk av at 
området er fylt opp. 
Anbefaler vurdering av 
mulige konsekvenser av 
endret avrenning fra 
området i forhold til 
tilgrensede 
bekker/kulverter. 

O Tiltakshaver opplyser følgende: 
”Kommunens kartløsning viser 
myrområde i nordlige deler av 
planområdet. P.t. er myr og 
torvmasser fjernet og erstattet av 
steinmasser. Området er drenert i 
rør/kulvert og åpen grøft. Det er 
ikke kjennskap til at området er 
utsatt for flom ved kraftig nedbør.”
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Avbøtende tiltak må 
innarbeides i planen. 

 Potensielt utsatt område 
for snøskred på deler av 
tomten. Ev. fare må 
avklares i planarbeidet, 
vises med hensynssone 
og tilhørende 
bestemmelser.

J Tiltakshaver opplyser at det er 
bestilt geologisk undersøkelse av 
skredutsatt område. Rapporten 
ventes levert i uke 24. Ev. 
konklusjoner i rapporten 
innarbeides i planen. 
Bestemmelsen stiller krav til 
sikring av terreng før 
byggetillatelse kan gis.

Private uttaler

5. Terje Tengsareid, 
grunneier.

 Vei med bredde 6 meter 
og fortau full finansieres 
av hjemmelshaver/eier av 
48/66. Det blir ikke krevd 
refusjon fra eiendommer 
som ligger innenfor 
avsluttet vei. Det godtas 
ikke refusjonskrav på 
utbyggelsen av 
Vingårdveien for 48/66 
eller planarbeidet. Plan fra 
1981 med bestemmelser 
forblir uendret med unntak 
av Vingårdveien som 
ligger til 48/66. 

 Bes holdes løpende 
orientert gjennom 
planarbeidet.

O

O

Rådmannen tar dette til orientering 
og viser til at tiltakshaver opplyser 
følgende: ”Gjeldende plan fra 1981 
regulerer Vingårdveien med 
veibredde 6 meter, 2 meter rabatt 
og 3 meter gang/sykkelvei. 
Tengsareidveien som er en mer 
trafikkert gate har regulert 
veibredde 6,5 meter og 2,5 meter 
fortau. Trafikkmengden i 
Vingårdveien etter utbygging av 
eiendom 48/66 anslås lavere enn i 
Tengsareidveien, samt at andelen 
tungtransport ikke blir nevneverdig 
høy. Trafikksikkerhetsmessig 
anses det som ikke 
hensiktsmessig med separat 
gang- og sykkelvei fra 
Vingårdveien. Reguleringsplanen 
legger her opp til 6 meter 
veibredde med 2 meter fortau. 
Gjeldende reguleringsplan viser 
dette veimønster i regulert 
boligområde sør i området. I 
forbindelse med utbygging av 
48/66 opparbeides veien til og 
med 48/66 med riktig veibredde og 
fortau. Veien videre blir liggende 
slik den er i dag. Ved en ev. 
fremtidig utvikling med nye boliger 
området i sør må veien videre 
vurderes utbedret i henhold til 
gjeldende plan.”
Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt.

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planområdet ligger på Tengs, ca 2 km nord for Egersund. Området ligger i etablert industri 
og boligområde på Tengs. Industriområdet inneholder ulike virksomheter som bl.a. 
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hagesenter, bilforretninger, NorDan og kommunale lager. I vest og sør er etablert 
boligområde. 

Nord i planområdet er det etablerte virksomheter som hagesenter og NorDan. Hagesenteret 
har nylig utvidet butikklokalene, men dette i hovedsak mot Tengsareidveien. I sonen mellom 
riksvegen og planområdet er et etablert et boligområde som bare delvis er utbygd. I krysset 
mellom riksvegen og Tengsareidveien ligger gatekjøkkenet Kosen, som i hovedsak har 
servering inne. 

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Detaljreguleringen er en reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan fra 1981 10-6 
Reguleringsplan for Tengsareid - Vingård - rv 44. Hensikten med planarbeidet er å 
tilrettelegge for forretning, kontor, industri og lager på eiendom 48/66, samt at Vingårdveien 
reguleres med fortau. 

Boligområdet i sør er i henhold til gjeldende plan. I tillegg er det gjort nødvendige justeringer i 
forhold til digitalisering av plankart og endring til ny planlov. 

Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende plan fra 1981 og omfatter et område på 
86,5 daa..

Endringene omfatter i hovedsak følgende forhold: 

 Reguleringsformål for eiendom 48/66 endres fra industri/lager til 
forretning/kontor/industri/lager. 

 Regulert gang- og sykkelvei langsmed Vingårdveien erstattes av fortau.

 Utover dette er det ingen endringer i henhold til gjeldende plan. 

5.1 Bygninger og anlegg

Industri/lager
Områdene I/L-1 og I/L-2 kan nyttes til industri/lagerformål. Områdene er ferdig utbygde. 
Gjeldende plans bestemmelser videreføres i ny plan, samt at dagens bruk av områdene 
sikres i fremtiden. 
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Forretning/kontor/industri/lager
I områdene kan det etableres bygninger for forretning- og industrivirksomheter, samt 
lager/logistikk og servicebedrifter. Planforslaget legger opp til at det ikke er ikke tillatt å 
etablere kjøpesenter, detaljhandel eller dagligvarehandel i området. Det åpnes kun opp for 
butikker knyttet til bilrekvisita og landbruk samt detaljhandel som er særlig arealkrevende 
og/eller trafikkskapende virksomhet og som ikke kan innpasses i senterområdene.

Rådmannen viser til at detaljhandel 
ikke er tillatt utenfor 
sentrumsområdene jfr. 
kommuneplanen, men viser til at det i 
dette tilfellet gjelder bilrekvisita og 
landbruk. En viser til at det på Tengs 
er et stort fagmiljø knyttet til 
bilforhandlere, bilverksteder og 
lignende. En vurderer at etablering 
av forretning knyttet til bilrekvisita vil 
bidra til å styrke dette miljøet og vil 
kunne bidra til å komplettere tilbudet. 

Bebyggelsen skal oppføres i 
branntrygge materialer, og høyden 
skal ikke overstige 16 meter eller 
kote + 24. Adkomst til områdene er 
vist i plankartet med avkjørselspil. 
I område F/K/I/L-1 kan det etableres 
virksomhet innen opplæring, 
utdanning og/eller sertifisering. 

Innenfor angitte 
bestemmelsesgrense i område 
F/K/I/L-1, kan det etableres et 
treningstårn for 
opplæring/kursvirksomhet knyttet til 
vindkraft. 

Tårnet kan ha en høyde på inntil 35 
meter. Diameter på selve tårnet er 
inntil 5 meter, mens fundamentet er 
på inntil 10 meter. Tårnet kan 
plasseres lengst mulig inn mot 
terrenget i bakkant av tomta.
Bakenforliggende terreng er høyere 
enn tårnet.  Område som tårnet kan 
plasseres innenfor er vist i planen 
som bestemmelsesområde. Krav til 
utforming av tårnet er stilt i 
bestemmelsene. 

Boligområde
Boligområdet reguleres i henhold til gjeldende plan, både i bestemmelser og plankart. 
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6. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Vingårdveien reguleres med 6 meters bredde og et 2 meter bredt fortau.  
Gjeldende plans gangveg i brattbakken sør for I/L-2 videreføres i ny plan, med bredde 3 
meter. 

Eksisterende veg over marka til Langevann reguleres til turveg. 

Bussforbindelse til Hellvik og Egersund sentrum har holdeplass i fv. 44 i umiddelbar nærhet 
til krysset med Tengsareidveien. Trafikksikker adkomst til bussholdeplassen for fotgjengere 
fra boligområde, er på fortau langsmed Vingårdveien.

Kryss mellom Vingårdveien og Tengsareidveien har frisiktsone 10 x 82 meter. Avkjørsler ut 
på Vingårdveien har frisiktsoner 6 x 63 meter, med unntak av avkjørsel til Kosen som har 
frisiktsone 4 x 45 meter. Felles avkjørsler i boligområdet har frisiktsone 4 x 45 meter. 

6.3 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler x 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 

og 
bestemmelser

Ulykke med gående/syklende x 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 

og 
bestemmelser

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg X 1 1 Gul Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser

Ikke kjent med spesielle forhold utover at adkomstveg må bygges i henhold til plan til og 
langs tomt. Dette er foreslått lagt inn som rekkefølgekrav i bestemmelsene jfr. at dette er en 
offentlig veg som kommunen skal overta og drifte.

6.4 Veg, 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 koples til offentlig vann og avløp. Er lagt inn som rekkefølgekrav.

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

Ivaretatt i bestemmelsene.

6.6 Avfallshåndtering

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

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.
7. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 

utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Ivaretatt i plane og bestemmelser jfr. planbeskrivelsen.

8. BARN OG UNGE

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Tilfredsstiller det krav til barn og unge 

– lek m.m

x 1 1 Grønn

Område for idrett/lek X 1 1 Grønn Ikke aktuelt.

Ikke kjent med spesielle forhold.

9. SIKKERHET OG BEREDSKAP

9.1 Flom

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.2 Støy

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy X 1 1 Grønn Ikke kjent.

Planen vil ikke generere forurensning eller støy utover det som er normalt i området i dag. 
Bestemmelsene stiller krav til at det i industriområdene ikke er tillatt å etablere anlegg som 
ved ”lukt, røyk eller støy vil virke sjenerende for tilgrensede boligområder”. Støy fra 
omgivelsene vil være trafikkstøy. Denne trafikken vil komme fra lokal trafikk innad i 
boligområdet, samt noe ny trafikk i forbindelse med etablering av virksomheter på F/K/I/L-1 
og F/K/I/L-2. Trafikkmengden vil ikke være større enn hva som må påregnes, da området 
tidligere også var regulert til næringsformål. Ut fra dette er det ikke gjort noen 
støyberegninger. Krav angående støy for byggverk og utearealer, er ivaretatt i TEK10 §§ 13-
6 og 13-9, samt i støyforskriften T-1442.

9.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Masseras/-skred X 3 3 Rød

Snø-/isras x 3 3 Rød

Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser

Flomras X 1 1 Grønn

Det er vist i skrednett. Omsøkt eiendom 48/66 grenser i øst til bratt terreng, som i NVE’s 
skredatlas er klassifisert som skredutsatt område. Terrenget består i hovedsak av bart fjell og 
i liten grad løsemasser. Fare for steinsprang og steinras er derfor vurdert som liten. Faren 
forbundet med terrengformasjonen er snøskred. Både utløsningsområde og utløpsområde er 
vist med hensynssone H310 i plankartet. 

Rekkefølgekrav sikrer at ”Før bebyggelse i F/K/I/L-1 og F/K/I/L-2 kan tas i bruk, skal det 
dokumenteres av fagkyndig at det ikke er fare for ras, utglidning, snøskred m.m. fra fjellet i 
bakkant. Sikringstiltak skal være gjennomført og kontrollert av fagkyndig”. Det er bestilt en 
geologisk vurdering av aktuelle terreng, denne ettersendes planforslaget. 

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 jfr. ROS.

9.5 Radon

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.6 Høyspent og magnetfelt

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold..

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 I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt x 1 1
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Havn, kaianlegg x 1 1

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

Forsyning kraft, vann X 1 1

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1

Ikke kjent med spesielle forhold.

10. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurensning i sjø X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Høyspentlinje/EMS/Stråling X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

11.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

100 – meters beltet fra sjø/50-m 

beltet fra sjø og vassdrag

X 1 1 Grønn

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn Eikeskog.

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 

rødlistart

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.3 Kulturminner/kulturmiljø
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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 kjent med spesielle forhold.

11.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Friluftsliv og rekreasjon 

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

x 1 1 Grønn

Det går en viktig og mye brukt turvegtrase gjennom området og en vurderer det som positivt 
at en får etablert fortau på strekningen. Dette vil bedre trafikksikkerheten i området for 
gående.

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 jfr. at dette er et allerede regulert og delvis utbygd område 
for næring.

11.7 Terreng og terrengtilpassning

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn

Ivaretatt i planforslaget jfr. 11.6.

11.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 

og 
bestemmelser.

Ikke kjent med spesielle forhold.
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11.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon Konsekv

ens for?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon Konsekv

ens for?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 2 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser.

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 1 1 Grønn

Tilpassning til eksisterende 

omgivelser

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.12 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

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

Hendelse/Situasjon Konsekv
ens for?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 

samfunn

X 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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13. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon Konsekv

ens for?

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. 

Planendringen vil medfører behov for etablering av infrastruktur som etablering av offentlig 
vann, avløp og veg/fortau og dette er vist i planen. 

Det omkringliggende område er allerede et utbygd industriområdet og en vurderer at den 
fremlagte reguleringsendringen vil bidra til å likebehandle og harmonisere næringsområdene 
på Tengs. Rådmannen vurderer det som positivt at en tilrettelegger for bl.a. aktivitet i 
tilknytning til vindkraftutdannelse. Dette området ligger i gangavstand til Dalane 
videregående. 

Samtidig er det svært positivt at det tilrettelegges for varierte næringsområder i bynære 
områder, men på en slik måte at det ikke kommer i konflikt med eksisterende bysentrum. Det 
er viktig å differensierte næringsarealer som ligger i randsonen til bysentrumet. Dette er areal 
som kan egne seg for etaqblering av virksomhet som er av en slik karakter at det ikke passer 
inn i sentrum. 

En vurderer at en har hatt en god dialog i forbindelse med planarbeidet og planen fremmes 
kun med to justeringer i kart og bestemmelser.

Rådmannen anbefaler at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak.

15. 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 reguleringsplan for del av næringsområde på Vingård  gnr. 48 bnr. 66 mfl. med 
kart datert 25.04.13 og bestemmelser datert 29.04.13 legges ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10
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Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 27.11.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Oppstartsmelding, detaljreguleringsplan Tengs -
Vingård gnr. 48 bnr. 66 m.fl.

2 I 28.11.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Vedr. oppstartsmelding detaljreguleringsplan 
Tengs

3 I 03.12.2012
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Innspill til melding om oppstart av planarbeid -
reguleringsplan for Vingård gnr. 48 bnr. 66 m.fl.

5 I 10.12.2012
Rogaland 
Fylkeskommune

Uttalelse - reguleringsplan gnr. 48 bnr. 66 m.fl. -
Vingård, Tengs

4 X 11.12.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsplan gnr. 48 bnr. 66 m.fl. - Vingård, 
Tengs

6 I 17.12.2012 Statens vegvesen
Uttalelse til oppstart av planarbeid gnr. 48 bnr. 66 
m.fl. - Vingård

9 I 26.04.2013
Kristiansen & Selmer 
OLsen AS

Innsendelse av planforslag - Vingård - Tengs gnr. 
48 bnr. 66 m.fl.

7 I 26.04.2013
Ragnhild K. 
Tamburstuen

Innsendelse av planforslag - Vingård - Tengs

10 I 29.04.2013
Ragnhild K. 
Tamburstuen

Innsendelse av justert planforslag - Vingård -
Tengs

Parter i saken:
            
N ANDERSEN ODD 

SIGURD
N ANDREASSEN MARIE
N Bertelsen & Garpestad 

AS
Hovland 4370 EGERSUND

N BJUNES ALF 
STEINAR

ØYGREISVEIEN 26 4373 EGERSUND

N EGE ALISE VINGÅRDSVEIEN 63 4373 EGERSUND
N EGERSUND 

OMSETNINGSGÅRD 
AS

v/Norsk Gjenvinning 
Norge AS,Dean Zuzic

214

N EGGE KÅRE 
JOHANNES

ORMØYDALEN 6 4085 HUNDVÅG

N EIGERSUND 
KOMMUNE

Postboks 580 4379 EGERSUND

N ELTERVAAG 
GUDRUN TORDIS

ERLING SKJALGSSONS 
ALL 12

4009 STAVANGER

N ELTERVAAG KAARE
N GUDMESTAD 

NICHOLAY
POSTBOKS 78 9916 HESSENG
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N HOLMANE EIENDOM 
AS

Tengs 4370 EGERSUND

N HÅLAND PEDER 
ARVID

JÆRVEIEN 189 4373 EGERSUND

N KANE TORDIS 
TENGSAREID

STORGATEN 4 4370 EGERSUND

N KNARRUM OLAV VINGÅRD 4373 EGERSUND
N KNUTSEN MORTEN DALEN 12 3770 KRAGERØ
N KVAMSØ EGIL 

ANDREAS
HAMMERS GATE 30 4371 EGERSUND

N KVAMSØ ERNST 
HÅKON

LYNGTANGEN 10 B 4372 EGERSUND

N KVAMSØ FRODE NYVOLLSVEIEN 4 4370 EGERSUND
N KVAMSØ JANE 

HELENE
JÆRVEIEN 187 4373 EGERSUND

N KVAMSØ JOHNNY HAFSØYVEIEN 78 4370 EGERSUND
N KVAMSØ MARTIN HAFSØYVEIEN 57 4370 EGERSUND
N KVAMSØ TERJE LYNGTANGEN 12 4372 EGERSUND
N KVERNSTUEN 

TORUNN
STRONDLIA 4 4329 SANDNES

N MIKALSEN 
MAGNHILD

SOLSLETTEN RING 2 4051

N MUNKEJORD OLGA 
MARGRETHE

V/ TOR MAGNE J. 
MUNKEJORD,JÆRVEIEN 
159

4373 EGERSUND

N MUNKEJORD TOR 
MAGNE JARL

JÆRVEIEN 159 4373 EGERSUND

N NEVLAND EIVIND 
BJØRNESTAD

KREGLINGBAKKEN 1 4373 EGERSUND

N NEVLAND STEIN 
JONNY

VINGÅRDSVEIEN 64 4373 EGERSUND

N NORTURA SA Postboks 360 Økern 513
N NYGÅRD INGVARD 

TORMOD
VINGÅRDSVEIEN 62 4373 EGERSUND

N PEDERSEN KAREN 
SOFIE

RØYRVIKA 12 4344

N RASMUSSEN JOHS 
AS

Stasjonsveien 46 4460 MOI

N REISÆNEN SIGURD 
JONVALD

SKRAFJELLVEIEN 1 4370 EGERSUND

N SKOG AS Postboks 59   Sentrum 4001 STAVANGER
N SØSÆTHER STIAN POSTBOKS 344 4379 EGERSUND
N TAKVAM TOVE VINGÅRDSVEIEN 68 4373 EGERSUND
N TENGSAREID 

EIENDOM AS
Postboks 1010 4391 SANDNES

N TENGSAREID 
GABRIEL

VESTRE RING 12 4344

N TENGSAREID 
HARALD ARNOLD

JÆRVEIEN 163 4373 EGERSUND

N TENGSAREID HELGA CONOCOPHILLIPS 
SINGAPORE,POSTBOKS
3

4064 STAVANGER

N TENGSAREID JUDITH TENGSAREIDVEIEN 9 4373 EGERSUND
N TENGSAREID PROFESSOR 4021 STAVANGER
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MARGIT HANSTEENS G. 1
N TENGSAREID 

MARIANNE
JÆRVEIEN 155 4373 EGERSUND

N TENGSAREID ROGER JÆRVEIEN 155 4373 EGERSUND
N TENGSAREID SIGNY FIOLSTIEN 4 4340 BRYNE
N TENGSAREID 

SIGURD
HEGGDALSVEIEN 219 4372 EGERSUND

N TENGSAREID TERJE VINGÅRDSVEIEN 65 4373 EGERSUND
N TENGSAREID TOM 

MAGNE
TENGSAREIDVEIEN 30 4373 EGERSUND
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DETALJREGULERING FOR VINGÅRD, gnr. 48 bnr. 66 mfl. 
 
Merknader til varsel om igangsatt planarbeid 
Igangsettelse av planarbeid ble kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens hjemmeside. 
Hjemmelshavere, rettighetshavere, fagmyndigheter, naboer og organisasjoner er varslet med brev av 
19.11.12. Frist for innspill til varselet ble satt til 02.01.13.  

Til varselet er det mottatt 5 merknader fra myndigheter, organisasjoner og fra grunneiere. Nedenfor 
følger en oppsummering av de viktigste synspunktene til varsel om planoppstart. Merknadene gjengis 
kortfattet med tilhørende foreløpige kommentarer fra forslagstiller: 

Statens vegvesen Region vest. Brev av 17.12.12: 
Ingen merknader. 
 
Eigersund kommune. Felles brukerutvalg. Brev av 11.12.12: 
Ingen merknader. 
 
Fylkesrådmannen. Regionalutviklingsavdelingen. Brev av 10.12.12: 
Forutsettes at arealdisponeringene forholder seg til kommuneplanen.  
Viser til Fylkesdelplan for areal og transport i Dalane, som sier at arbeidsplass- og besøksintensive 
virksomheter bør legges i tettstedene. Området ligger godt utenfor Egersund sentrum. Det tillates 
etablering av forretning av samme karakter som i området for øvrig, kontorer må begrenses til et 
minimum. Dette forhold må tas inn i bestemmelsene.  
Bestemmelsene må stille tallfestet krav til sykkelparkeringsplasser. Begrense antall 
bilparkeringsplasser.  
Strenge krav til støy og forurensning i bestemmelsene.  
Legge vekt på estetikk og landskapstilpasning.  
Gjennomføre ROS-analyse. 
   
Foreløpig kommentar: 
Reguleringsendringen er i henhold til gjeldende reguleringsplan og kommuneplan.  
Planområdet ligger innenfor kommunedelplan for Eigersund by. Avstanden fra Tengs til byens sentrum og fra 
sykehuset er tilnærmet likt. Omsøkte område defineres å ligge innenfor Egersund sentrum.  
Området ligger i et etablert industriområde på Tengs, som domineres av industri, forretning/handel, lager og 
kontor. Planlagt virksomhet i området er tilpasset hva som befinner seg i området i dag. Det er ikke tillatt å 
etablere detaljhandel, dagligvarehandel eller kjøpesenter i området.  
Bestemmelsene stiller krav til støy, støv og røyk fra området.   
Parkeringsdekning avhenger av type virksomhet, og krav er stilt i bestemmelsene. Bestemmelsene stiller også 
krav til avsatt areal til sykkelparkering.  
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Brev av 03.12.12  
Kart viser myr område syd for eks. bebyggelse. Flyfoto gir inntrykk av at området er fylt opp. 
Anbefaler vurdering av mulige konsekvenser av endret avrenning fra området i forhold til tilgrensede 
bekker/kulverter. Avbøtende tiltak må innarbeides i planen.  
Potensielt utsatt område for snøskred på deler av tomten. Ev. fare må avklares i planarbeidet, vises 
med hensynssone og tilhørende bestemmelser.  
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Foreløpig kommentar: 
Kommunens kartløsning viser myrområde i nordlige deler av planområdet. P.t. er myr og torvmasser fjernet og 
erstattet av steinmasser. Området er drenert i rør/kulvert og åpen grøft. Det er ikke kjennskap til at området 
er utsatt for flom ved kraftig nedbør.  
Det er bestilt geologisk undersøkelse av skredutsatt område. Rapporten ventes levert i uke 24. Ev. 
konklusjoner i rapporten innarbeides i planen. Bestemmelsen stiller krav til sikring av terreng før 
byggetillatelse kan gis.  
 
Terje Tengsareid, grunneier. Brev av 03.01.13 
Endringer i planen er bare gjeldende for eiendom 48/66. 
Vei med bredde 6 meter og fortau full finansieres av hjemmelshaver/eier av 48/66. Det blir ikke krevd 
refusjon fra eiendommer som ligger innenfor avsluttet vei.  
Det godtas ikke refusjonskrav på utbyggelsen av Vingårdveien for 48/66 eller planarbeidet. 
Plan fra 1981 med bestemmelser forblir uendret med unntak av Vingårdveien som ligger til 48/66. 
Bes holdes løpende orientert gjennom planarbeidet. 
 
Foreløpig kommentar: 
Gjeldende plan fra 1981 regulerer Vingårdveien med veibredde 6 meter, 2 meter rabatt og 3 meter 
gang/sykkelvei. Tengsareidveien som er en mer trafikkert gate har regulert veibredde 6,5 meter og 2,5 meter 
fortau. Trafikkmengden i Vingårdveien etter utbygging av eiendom 48/66 anslås lavere enn i Tengsareidveien, 
samt at andelen tungtransport ikke blir nevneverdig høy. Trafikksikkerhetsmessig anses det som ikke 
hensiktsmessig med separat gang- og sykkelvei fra Vingårdveien. Reguleringsplanen legger her opp til 6 meter 
veibredde med 2 meter fortau. Gjeldende reguleringsplan viser dette veimønster i regulert boligområde sør i 
området. I forbindelse med utbygging av 48/66 opparbeides veien til og med 48/66 med riktig veibredde og 
fortau. Veien videre blir liggende slik den er i dag. Ved en ev. fremtidig utvikling med nye boliger området i sør 
må veien videre vurderes utbedret i henhold til gjeldende plan.  
 
 
 
 
Egersund, 25.04.13 
 
Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter 
 

Side 141 av 541



Side 142 av 541



Besøksadresse: «Sse_Adr2» Telefon:  «Sse_Tlf»  
Postadresse: «Soa_Adr» Telefaks:  «Sse_Fax»  
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no  Org.nr.:  944 496 394 
   

 

 
 EIGERSUND KOMMUNE 

Felles brukerutvalg 
 

   
   

 
 
Kristiansen & Selmer-Olsen  
  
Strandgaten 32   
4400 FLEKKEFJORD  
  
 
 
 
Vår ref.:  12/31700 / 12/2197 / PL-, FA-L12, GBR-32/1, GBR-32/2 Dato:  12.12.2012 
Saksbehandler:  Randi Haugstad  Direkte telefon: 51 46 80 24 /     
E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no Deres ref.:  /  

 
 
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg - detaljregulering Liavatn kraftverk gnr. 
32 bnr.1, 2 m/fl 
 
 
 I sitt møte 05.12.12 har Felles brukerutvalg behandlet sak 041/12 – Reguleringssaker til 
Fellles brukerutvalgs møte 05.12.12: 

RS 1 – Oppstart av planarbeid – Liavatn kraftverk gnr.32, bnr.1, 2 m/fl.. 
 
 
Felles brukerutvalgs vedtak den 05.12.12: 
 

Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. 
 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
   ----------------------------------- 
 
 
 
 
 Med hilsen 

 
Edmund Iversen       Randi S. Haugstad 
Leder felles brukerutvalg      Politisk sekretær 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til:    
Dag Kjetil Tonheim Plansjef   
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Fra: Terje Tengsareid [mailto:terjetengsareid@gmail.com]  
Sendt: 3. januar 2013 09:41 
Til: flekkefjord@arkkso.no 
Emne: Merknader/kommentarer planarbeid Vingård 
 
Kristiansen & Selmer-Olsen  
v/ Ragnhild K. Tamburstuen, 
Som hjemmelshaver av eiendommer som inngår i plan fra 1981 Vingårdsområdet, har jeg 
følgende merknader/kommentarer til oppstart av planarbeid for området Vingård. 
- Endringen i planen er bare gjeldende for gnr 48 bnr 66. 
- Vei med veibredde 6 meter og gangfelt finansieres og dekkes fullt ut av hjemmelshaver/eier 
av 48/66. Det blir ikke krevd refusjon fra eiendommer som ligger innenfor avsluttet vei. 
- Det vil ikke godtas refusjonskrav på utbyggelsen av Vingårdsveien for gnr 48/66 eller 
planarbeidet. 
- Plan Vingård fra 1981 med bestemmelser forblir uendret med unntak av Vingårdsveien som 
ligger til gnr. 48/66.  
Jeg ber herved å holdes løpende orientert gjennom reguleringsplan arbeidet. 
Mvh 
Terje Tengsareid 
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DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD – GNR. 48 BNR. 66 MFL.

Eigersund kommune 

PLANID –

Datert: 29.04.13
Sist revidert: 

Kommunestyrets vedtak: dato/saksnr.

REGULERINGSBESTEMMELSER

Tilhørende dokumenter:
Plankart datert 25.04.13
Planbeskrivelse datert 29.04.13

§ 1 Avgrensning

Det regulerte området er vist på plankart (plannummer) og datert 25.04.2013.

§ 2 Formål

Området reguleres til følgende formål:

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

- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse

- Lekeplass

- Industri/lager

- Forretning/kontor/industri/lager

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2)

- Veg

- Kjøreveg

- Fortau

- Gang-/sykkelvei

- Annen veggrunn – tekniske anlegg

Grønnstruktur (PBL 12-5, nr. 3)

- Turveg

Hensynssoner (PBL § 12-6)

- a.1 Sikringssoner, Frisikt H140

- a.3 Faresone, Ras- og skredfare H310
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Bestemmelsesområder (PBL § 12-7)

- Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg

§ 3 Fellesbestemmelser 

Ledninger, kabler m.m.

Framføring av strøm, telefon, bredbånd etc i planområdet til all ny bebyggelse skal 

skje via jordkabel.

Beplantning

Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som kan virke sjenerende for den 

offentlige ferdsel. De ubebygde områder må gis en tiltalende form og behandling. 

Parkering

All parkering skal skje på egen tomt eller i felles anlegg. Minst 5 % av 

parkeringsplassene skal avsettes bevegelseshemmede, på plasser som ligger nær 

hoved- og personalinnganger. 

Forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass for 3 til 5 biler pr. 100 kvm bruksareal, 

samt 1 sykkelparkeringsplass pr. 200 kvm bruksareal forretning. 

Kontorbebyggelse skal ha oppstillingsplass for 1 bil pr. 50 kvm bruksareal, samt en 

sykkelparkeringsplass pr. 100 kvm bruksareal kontor. 

Industri- og lagerbebyggelse skal ha oppstillingsplass for 1 bil pr. 100 kvm bruksareal. 

Boligbebyggelsen skal ha oppstillingsplass for 1 bil pr. bruksenhet, samt 1 bil pr. 

bruksenhet til gjesteparkering. Det skal avsettes areal for 2 sykler pr. bruksenhet, og 

minst halvparten av dette skal være overbygd. 

Tomteplaner

Sammen med byggesøknaden skal det foreligge plan for ubebygget del av tomten 

(utomhusplan) i målestokk 1:200. Planen skal være en helhetlig plan som viser 

bygninger, murer, utvendige trapper, skjæringer, fyllinger, materialbruk, biloppstilling, 

beplantning, avfallshåndtering i sammenheng. Høyder og utnyttelse i BRA eller BYA 

skal foreligge. Planen skal vise terrengsnitt av tomt og minst 5 meter inn på 

naboeiendom og eksisterende og nytt terreng. Bygningers konstruksjon og materialer 

skal beskrives og materialer med kjente miljøulemper skal redegjøres for. 

Ved søknad om byggetillatelse skal fasader, snitt og planer vises i plan i målestokk 

1:100. Det skal vises fjernvirkning av bebyggelse med oppriss, perspektiv eller 

lignende dokumentasjon. Anlegg og bygninger skal gis en estetisk tiltalende 

utforming, og være godt tilpasset landskapet. Fasade mot veg skal gis spesiell 

oppmerksomhet. 

Det skal legges til rette for avfallssortering. 
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Gjerder

Inngjerding av tomtene skal godkjennes av Eigersund kommune. Situasjonsplan skal 

vise gjerdets plassering, høyde og konstruksjon. 

Universell utforming

Prinsipp for universell tilrettelegging skal legges til grunn ved planlegging, utforming 

og anleggelse av bygg og parkering. Offentlige areal skal være tilgjengelige for alle. 

Installasjoner som forringer fremkommelighet for bevegelseshemmede, tillates ikke i 

offentlige areal.  

§ 4 Områder for bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1)

Område for frittliggende småhusbebyggelse

Innenfor områdene kan det oppføres frittliggende eneboliger. I området BF1 kan det 

oppføres inntil 6 boliger, i BF2 inntil 9 boliger og i BF3 inntil 4 boliger. Bolighusene kan 

oppføres i inntil 1. etasje med tilhørende garasjer. Der terrenget legger til rette for det, 

kan det tillates innredet underetasje. 

Bygningens grunnflate, inkl. garasje må ikke overstige 30 % av tomtens nettoareal. 

Bygningens høyde må ikke overstige 5,0 meter over ferdig planert terreng. 

Bygningene skal ha saltak. 

Bebyggelsen skal ha en god form og materialbehandling. Bygninger i samme felt 

skal ha en harmonisk utforming. 

Garasjer skal fortrinnsvis oppføres som tilbygg til bolighuset, og tilpasses dette med 

hensyn til materialvalg, form og farge. Der forholdene tilsier dette, kan tillates oppført 

frittliggende garasje. Garasjen skal oppføres i 1. etasje med grunnflate ikke over 35 

kvm. Garasjen kan oppføres i nabogrense. Plassering av garasjen skal være vist på 

situasjonsplan som følger byggemelding for bolighuset, selv om garasjen ikke skal 

oppføres samtidig med dette. 

Gjerder må ikke være høyere enn 1,0 meter inklusiv ev. sokkel.

Område for forretning, kontor, industri og lager

Innenfor formål forretning/kontor/industri/lager tillates oppført bygninger for 

forretning- og industrivirksomheter, lager/logistikk og servicebedrifter. Det tillates å 

etablere tilhørende trafikk og kontorfunksjoner til bedriftene. Det er tillatt å etablere 

forretninger som forhandler varegrupper, som er plasskrevende. Dette gjelder 

forretninger med salg av biler, båter og andre motorkjøretøy, landbruksmaskiner, 

trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre.

Rene kontorbygg, dagligvarehandel eller kjøpesenter er ikke tillatt. Det er ikke tillatt 

med detaljhandel utover forretning for bilrekvisita og landbruk. 
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Innenfor områdene tillates ikke anlegg som ved lukt, røyk eller støy vil virke 

sjenerende for tilgrensede boligområder. 

Bebyggelsen skal oppføres i branntrygge materialer. Maksimal byggehøyde er 16

meter eller inntil kote + 24,0. 

Den tillatte utnyttelsesgraden er BYA = 40 %. 

Industri/lager

Innenfor områdene for industri og lager tillates det å etablere forretninger som 

forhandler varegrupper, som er plasskrevende. Dette gjelder forretninger med salg 

av biler, båter og andre motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større 

byggevarer og salg fra planteskoler / hagesentre.

Bebyggelsen skal oppføres av branntrygge materialer. Maksimal byggehøyde i I/L-1 

er 12 meter og I/L-2 er 8 meter. 

Den tillatte utnyttelsesgraden er BYA = 40 %. 

§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2)

Veg

Veg V1 og V2 skal være offentlig. V1skal være 6 meters asfaltert bredde. 

Fortau

Fortau F skal være offentlig. F skal være 2 meters asfaltert bredde. 

Annen veggrunn – tekniske anlegg

Annen veggrunn omfatter grøfteareal. 

§ 6 Hensynssoner (PBL 12-6)

Frisiktsone H140

Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon i en høyde av 

0,5 – 2,5 meter over tilstøtende vegers nivå. 

Ras- og skredfare H310

Område H310_1 omfatter utløpsområde for ras/snøskred.

Område H310_2 omfatter utløsningsområde for ras/snøskred.

§ 7 Bestemmelsesområder

Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg

Innenfor området kan det oppføres installasjon som skal brukes til 

øvelsestårn/klatretårn for opplæring/kursvirksomhet knyttet til vindkraft. Tårnet kan ha 

en maksimal byggehøyde på 35 meter. 
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§ 8 Rekkefølgebestemmelser

- Før det gis brukstillatelse til nye boliger i området, skal veg, vann og avløp 

være ferdig opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune. 

- Før bebyggelse i F/K/I/L-1 og F/K/I/L-2 kan tas i bruk, skal det dokumenteres av 

fagkyndig at det ikke er fare for ras, utglidning, snøskred m.m. fra fjellet i 

bakkant. Sikringstiltak skal være gjennomført og kontrollert av fagkyndig. 
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Plan ID -

Detaljreguleringsplan for 

VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL.

EIGERSUND KOMMUNE

Plankart datert 25.04.13

Bestemmelser datert 29.04.13

Side 154 av 541



PLANBESKRIVELSE
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Vedlegg 2: Kopi av kunngjøring (annonse, brev og adresseliste)

Vedlegg 3: Forhåndsuttalelser, innspill til varslet planstart 

Vedlegg 4: Forslagstillers kommentarer til innkomne innspill

Vedlegg 5: Møtereferat – informasjonsmøte med grunneiere i boligområde, 15.04.13

1 BAKGRUNN OG RAMMER FOR PLANARBEIDET

1.1 Bakgrunn

1.1.1 Forslagsstiller og planlegger

På vegne av Ideko Holding as v/Ivar Hovland, har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt 

på seg arbeidet med å utarbeide detaljreguleringsplan for Vingård gnr. 48 bnr. 66 

mfl. i Eigersund kommune. 

1.1.2 Hensikten med planarbeidet

Detaljreguleringen er en reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan fra 1981 

10-6 Reguleringsplan for Tengsareid - Vingård - fv 44. Hensikten med planarbeidet er 

å tilrettelegge for forretning, kontor, industri og lager på eiendom 48/66, samt at 

Vingårdveien reguleres med fortau uten sykkelsti. 

Boligområdet i sør er i henhold til gjeldende plan. I tillegg er det gjort nødvendige 

justeringer i forhold til digitalisering av plankart og endring til ny planlov. 

1.1.3 Eierforhold

Planområdet omfattes av flere grunneiendommer: 

Gnr./Bnr. Navn Gnr./Bnr. Navn

48/66 IDEKO HOLDING AS 48/36 NEVLAND EIVIND BJØRNESTAD

48/65

48/38
EGE ALISE

48/60

48/43
TENGSAREID TERJE

48/64 NYGÅRD NGVARD TORMOD
48/30

48/41
RASMUSSEN JOHS AS

48/47 NEVLAND STEIN JONNY 48/26 KNUTSEN MORTEN

48/46

48/1
TAKVAM TOVE

48/53

48/1

MUNKEJORD OLGA MARGRETHE 

V/TOR MAGNE MUNKEJORD

48/45 KNARRUM OLAV

48/20

KVAMSØ EGOØ AMDREAS

KVAMSØ ERNST HÅKON

KVAMSØ FRODE

KVAMSØ JOHNNY

KVAMSØ MARTIN

KVAMSØ TERJE

48/1

ANDREASSEN MARIE

ELTERVAAG GUDRUN TORDIS

KANE TORDIS TENGSAREID

KVERNSTUEN TORUNN

MIKALSEN MAGNHILD

PEDERSEN KAREN SOFIE

TENGSAREID GABRIEL

TENGSAREID HELGA
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TENGAREID SIGNY

TENGSAREID SIGURD

TENGAREID TERJE

TENGSAREID TOM MAGNE

Tabellen viser hjemmelshavere pr. 15.11.12

1.1.4 Plandokumentene

Plandokumentene inneholder følgende:

1. Plankart, datert 25.04.13

2. Reguleringsbestemmelser, datert 29.04.13

3. Planbeskrivelse med vedlegg, datert 29.04.13

1.1.5 Konsekvensutredning

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 

Konsekvensutredninger med tilhørende forskrift. Tiltaket er vurdert etter forskriftens 

Vedlegg II, pkt 1 ”Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat 

tjenesteyting og bygg til allmennnyttige formål med et bruksareal på mer enn 5000 

kvm”. Regulering av allerede eksisterende virksomhet utløser ikke 

konsekvensutredning. Ved endring i forhold til regulert område er det størrelsen på 

endringen sett i forhold til gjeldende plan som er utgangspunktet for vurderingen. 

Omsøkte tiltak vurderes ikke å falle inn under forskriftens omfangskriterier og skal 

derfor ikke konsekvensutredes. 

1.2 Overordnet planverk 

1.2.1 Plan- og bygningsloven

Kap 12 i plan- og bygningsloven gir 

rammer for reguleringsarbeid og 

dette arbeidet utføres i henhold til 

denne. Planforslaget er en 

detaljreguleringsplan. 

1.2.2 Kommuneplan

Planområdet er i gjeldende 

kommuneplan avsatt til erverv –

nåværende og boliger – nåværende. 

Kommuneplanens bestemmelse og 

retningslinje til plan gir rammer for 

reguleringsplanen.

1.2.3 Gjeldende reguleringsplan

Planområdet er i sin helhet omfattet 
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Tengsareid - Vingård - rv 44, stadfestet i 1981. Reguleringsplanen avsetter arealet i 

planområdet til industri/lager, boliger, vei og lek. 

Den foreliggende reguleringsplanen er en reguleringsendring av gjeldende plan, 

hvor reguleringsformål for eiendom 48/66 endres til forretning/kontor/industri/lager, 

samt at det reguleres fortau langs Vingårdveien. 

Planområdet grenser til følgende reguleringsplaner: 

- 10-9 Reguleringsplan for Haganeset – Tengs

- 10-16 Reguleringsplan for gnr 48 bnr 10 mfl. Industriområde - Tengs

Gjeldende reguleringsplan

10-6 Reguleringsplan for Tengsareid – Vingård –

rv.44. Stadfestet i 1981.

Kilde: Eigersund kommune
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2 PLANPROSESS

2.1 Oppstartsmøte

Det er gjennomført oppstartsmøte med kommunen i henhold til pbl § 12-8, den 

16.10.12. Referat fra oppstartsmøtet er vedlagt planforslaget, se vedlegg 1.

2.2 Kunngjøring

Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort den 02.07.12, med frist for innspill 

innen 23.08.12. Til varselet er det mottatt 5 merknader. Se vedlegg 2 Kunngjøring.

Nedenfor følger en oppsummering av de viktigste synspunktene til varsel om 

planoppstart:

- Arealdisponeringene må forholde seg til kommuneplanen. 

- Begrense hvilken type virksomhet som tillates i området. 

- Tallfestet krav til sykkelparkering.

- Krav til støy og annen forurensning.

- Estetikk og landskapstilpasning.

- Endret avrenning fra området. Avklares i planen.

- Fare for ras-/snøskred. Avklares i planen. 

For nærmere redegjørelser av innkomne uttaleser, se i vedlegg 4 til planforslaget.

3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

3.1 Lokalisering

Planområdet ligger på Tengs, ca 2 km nord for Egersund. Området ligger i etablert 

industri og boligområde på Tengs. Industriområdet inneholder ulike virksomheter som 

bl.a. hagesenter, bilforretninger, NorDan og kommunale lager. I vest og sør er 

etablert boligområde. 

3.2 Eksisterende forhold

3.2.1 Grunnforhold

Løsemassekart fra temakart-rogaland viser at planområdet består av myr/torv, bart 

fjell og tykk morenemasse. P.t. stemmer ikke områdets virkelige løsemasser med 

kartdatabasen, da områdene definert som myr og torvmasser på eiendom 48/66 er 

fjernet og erstattet av steinmasser. 

3.2.2 Bygninger og anlegg

Nord i planområdet er det etablerte virksomheter som hagesenter og NorDan. 

Hagesenteret har nylig utvidet butikklokalene, men dette i hovedsak mot 
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Tengsareidveien. I sonen mellom riksvegen og planområdet er et etablert 

boligområde med ca 17 eneboliger. I krysset mellom riksvegen og Tengsareidveien 

ligger gatekjøkkenet Kosen, som i hovedsak har servering inne. Uteområdene til 

gatekjøkkenet er vendt mot riksvegen.   

3.2.3 Natur og vegetasjon

Planområdet inngår i Verneplan for Bjerkreimsvassdraget, jf temakart-Rogaland. 

Bjerkreimsvassdraget strekker seg fra Suldalsheiene til kysten av sørvestlandet, og har 

sitt utløp i Tengsvågen rett vest for omsøkt område. Vassdraget er en viktig del av et 

variert og særpreget landskap, styrt av berggrunnstruktur og løsemasser. Området 

har stort naturmangfold, store kulturverdier og mye brukt til friluftsliv. 

Innenfor planområdet er det ingen registreringer av biologisk mangfold av 

betydning. Det er ikke registrerte rødlistearter i området jf. artsdatabanken. 

Mellom planområdet og fv. 44 er det en kolle som gjør at planområdet er lite synlig 

fra vegen. Omsøkte område er delvis synlig fra andre siden av elva.  

3.2.4 Trafikkforhold

Adkomst til planområdet er fra fv. 44 Jærveien via Tengsareidveien til Vingårdveien.

Tengsareidveien er en kommunal gate og har fartsgrense 50 km/t. Vegen er 

opparbeidet med ensidig fortau, fra Vingårdveien til Tengsareidveien 7. Fortauet 

ligger på sørsiden av vegen og har bredde på 2 meter. Tengsareidveien har 

vegbredde 7 meter. 

Vingårdveien er en kommunal gate, med fartsgrense 50 km/t. Vegen er opparbeidet 

med veibredde på 5 meter t.o.m. eiendom 48/30. Videre har veien en bredde på ca 

4 meter. Regulert gang- og sykkelvei i gjeldende plan er ikke opparbeidet. 

Fylkesvei 44 Jærveien har fartsgrense på 60 km/t og en ÅDT på 4000, jf. 

vegdatabanken. Langsmed fylkesveien mot Tengsvågen er det etablert gang- og 

sykkelvei. I kryssområdet Tengsareidveien – Jærveien (fv. 44), er det ingen 

oppmerkede krysningspunkter for fotgjengere. 

Holdeplass for bussforbindelse til Egersund og Hellvik/Jæren er plassert i tilknytning til I 

krysset Tengsareidveien – fv. 44. 

3.2.5 Barns interesser

Nærmeste barnehage og skole ligger på Grøne Bråden ca 850 meter i luftlinje, med 

bil er det om lag 2,6 km fra planområdet. Innenfor planområdet er det ingen 

etablerte offentlige lekeplasser. Nærmeste offentlige lekeplass er på Grøne Bråden, 

ca 850 meter fra planområdet. Øst og sør grenser planområdet til naturterreng med 

opparbeidede turstier. 

3.2.6 Forurensning, støv og støyforhold
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Omsøkte område ligger i et etablert industriområde på Tengs. Nortura som har sin 

virksomhet i Tengsareidveien 7, har utslippstillatelse fra Klif og fylkesmannen, jf. 

temakart-rogaland. Det er p.t. ikke kjennskap til at planområdet eller tilliggende 

områder er grunnforurenset.

3.2.7 Kulturminner

Det er p.t. ikke påvist funn av automatisk freda kulturminner innenfor området, jf. 

temakart-rogaland og askeladden. 

3.2.8 Rekreasjon

Naturområdene øst og sør for planområdet er populært turområde, med ulike 

turstier. En populær rute er rundt Langevannet – Tengsareidveien – Vingårdveien –

Langevannet. Mange benytter også gang- og sykkelveien langsmed fylkesveien. 

3.2.9 Teknisk infrastruktur

Renovasjon

Renovasjonsløsning for boligene er henteordning, hvor hver bolig setter ut 

avfallsekker etter avtale med DIM på hentedagen. 

Vann- og avløp

Eksisterende vann og avløpsnett ligger i Tengsareidveien.  

Overflatevann i planområdet har i hovedsak drenering i åpne grøfter og i rør/kulvert. 

Strøm

Strømtilførsel til nye boliger m.m. må tas som egen sak så snart en forespørsel og 

detaljregulering foreligger fra utbygger. Eksisterende trafostasjon i boligområde har 

noe ledig kapasitet. 

3.2.10 Ras-/snøskred

Deler av planområdet er kategorisert som skredutsatt i 

NVE’s skredatlas. Terrenget vest for eiendom 48/66 er 

veldig bratt. Det er p.t. ikke kjennskap til ras eller 

steinsprang i området. 
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4 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

4.1 ROS-sjekkliste

Det er tatt en gjennomgang på temaet i form av en sjekkliste. 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering

Ja/Nei Merknad

Er området utsatt for snø- eller steinskred? JA Terrenget er stedvis 

meget bratt. Bør utredes.

Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? NEI Bart fjell uten løse 

steinblokker

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? - Ikke påvist helseskadelig 

radonstråling i området

Naturgitte

forhold

Annet (angi)

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nær-

liggende transportårer, utgjøre en risiko for området? 

-hendelser på veg NEI

-hendelser på jernbane NEI

-hendelser på sjø/vann/elv NEI

-hendelser i luften NEI

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nær-

liggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for 

området?

-utslipp av  giftige gasser/væsker NEI

-utslipp av  eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker NEI

Medfører bortfall av  tilgang på følgende tjenester spesielle

ulemper for området:

-elektrisitet NEI

-teletjenester NEI

-vannforsyning NEI

-renovasjon/spillvann NEI

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: 

-påv irkes området av magnetisk felt fra el.linjer? NEI

-er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? NEI

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for 

gående, syklende og kjørende innenfor området:

-til skole/barnehage? NEI

-til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? NEI

-til forretning etc.? NEI

-til busstopp? NEI

Brannberedskap

-omfatter området spesielt farlige anlegg? NEI

-har området utilstrekkelig brannvannforsyning 

(mengde og trykk)?

NEI

Infrastruktur 

-har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? NEI
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Er området påv irket/forurenset fra tidligere v irksomheter?

-gruver: åpne sjakter, steintipper etc. NEI

-militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. NEI

-industriv irksomhet, herunder avfallsdeponering NEI

Tidligere 

bruk

-annet (angi) NEI

Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare 

for usikker is?

NEI

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare 

(stup etc.)

NEI

Omgivelser

Annet (angi) NEI

Sabotasje og terrorhandlinger

- er tiltaket i seg selv  et sabotasje-/terrormål? NEI

Ulovlig 

virksomhet
- finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i 

nærheten?

NEI

4.2 ROS-analyse 

4.2.1 Fare for snøskred

Omsøkt eiendom 48/66 grenser i øst til bratt terreng, som i NVE’s skredatlas er 

klassifisert som skredutsatt område. Terrenget består i hovedsak av bart fjell og i liten 

grad løsemasser. Fare for steinsprang og steinras er derfor vurdert som liten. Faren 

forbundet med terrengformasjonen er snøskred. Både utløsningsområde og 

utløpsområde er vist med hensynssone H310 i plankartet. Rekkefølgekrav sikrer at ”Før 

bebyggelse i F/K/I/L-1 og F/K/I/L-2 kan tas i bruk, skal det dokumenteres av fagkyndig 

at det ikke er fare for ras, utglidning, snøskred m.m. fra fjellet i bakkant. Sikringstiltak 

skal være gjennomført og kontrollert av fagkyndig”. Det er bestilt en geologisk 

vurdering av aktuelle terreng, denne ettersendes planforslaget. 

4.2.2 Radon

Det er ikke foretatt radonmålinger på stedet. Oversikt over Rogaland viser at 
forekomsten ikke er spesiell høy i Egersunds området, dvs. over 100 Bq/m³. Det er 
entydige krav til Radon for boligbebyggelse i byggeforskriften TEK10. En ser ikke 
behov for å gå utover disse kravene. 

5 PLANFORSLAGET

5.1 Arealformål og plankart

Plankartet viser eksakt hvor planområdet befinner seg. 

Reguleringsformål i planen:

Sosikode Formål (sosikode) Areal (kvm)

1900 Annet kombinert formål –

forretning/kontor/industri/lager

20 225

1111 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 16 458

1826 Industri/lager 38 105

1610 Lekeplass 378Side 164 av 541



2010 Veg 6 646

2011 Kjøreveg 547

2012 Fortau 1 568

2015 Gang-/ sykkelveg 122

2018 Annen veggrunn – tekniske anlegg 2 323

3031 Turveg 196

Sum planområdet 86 564
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5.2 Planens løsninger

5.2.1 Reguleringsendring 

Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende plan fra 1981. Endringene 

omfatter i hovedsak følgende forhold: 

 Reguleringsformål for eiendom 48/66 endres fra industri/lager til 

forretning/kontor/industri/lager. 

 Regulert gang- og sykkelvei langsmed Vingårdveien erstattes av fortau. 

 Utover dette er det ingen endringer i henhold til gjeldende plan. 

5.2.2 Industriområde

Industri/lager

Områdene I/L-1 og I/L-2 kan nyttes til industri/lagerformål. Områdene er ferdig 

utbygde. Gjeldende plans bestemmelser videreføres i ny plan, samt at dagens bruk 

av områdene sikres i fremtiden. 

Forretning/kontor/industri/lager

I områdene kan det etableres bygninger for forretning- og industrivirksomheter, samt 

lager/logistikk og servicebedrifter. Det er tillatt å etablere forretninger som forhandler 

varegrupper som er plasskrevende, så som bilforretninger, landbruksmaskiner, trelast

og andre større byggevarer og planteskoler/hagesentre. Det er ikke tillatt å etablere 

kjøpesenter eller dagligvarehandel. Detaljhandel er ikke tillatt, med unntak av 

forretning for bilrekvisita og landbruk. Rene kontorbygg er heller ikke tillatt. 

Bebyggelsen skal oppføres i branntrygge materialer, og høyden skal ikke overstige 16 

meter eller kote + 24. Adkomst til områdene er vist i plankartet med avkjørselspil. 

I område F/K/I/L-1 kan det etableres virksomhet innen opplæring, utdanning og/eller 

sertifisering. Innenfor angitte bestemmelsesgrense i område F/K/I/L-1, kan det 

etableres et treningstårn for opplæring/kursvirksomhet knyttet til vindkraft. Tårnet kan 

ha en høyde på inntil 35 meter. Diameter på selve tårnet er inntil 5 meter, mens 
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fundamentet er på inntil 10 meter. Tårnet kan plasseres lengst mulig inn mot 

terrenget i bakkant av tomta. Område som tårnet kan plasseres innenfor er vist i 

planen som bestemmelsesområde. Krav til utforming av tårnet er stilt i 

bestemmelsene. 

Parkering

Parkering for den enkelte bedrift er på egen grunn tilknyttet virksomheten. 

Krav til parkeringsdekning er stilt i bestemmelsene:

 Forretningsbebyggelse: 3-5 biler pr. 100 kvm bruksareal

 Kontorbebyggelse: 1 bil pr. 50 kvm bruksareal

 Industri- og lagerbebyggelse: 1 bil pr. 100 kvm bruksareal

Det er i tillegg stilt krav til sykkelparkering:

 Forretningsbebyggelse: 1sykkelplass pr. 200 kvm bruksareal

 Kontorbebyggelse: 1 sykkelplass pr. 100 kvm bruksareal

5.2.3 Boligområde

Boligområdet reguleres i henhold til gjeldende plan, både i bestemmelser og 

plankart. 

5.2.4 Barn og unge

Innenfor boligområdet er det regulert inn en lekeplass på 378 kvm. Lekeplassen har 

en sentral plassering i boligområdet. 

5.2.5 Universell utforming

Prinsipp for universell tilrettelegging skal legges til grunn ved planlegging, utforming 

og anleggelse av bygg og parkering. Offentlige areal skal være tilgjengelige for alle. 

Installasjoner som forringer fremkommelighet for bevegelseshemmede, tillates ikke i 

offentlige areal. Ut over dette skal nye bygg forholde seg til krav stilt i TEK10 vedr. 

universell utforming. 

5.2.6 Trafikkforhold

Vingårdveien reguleres med 6 meters bredde. Langs veien anlegges et 2 meter 

bredt fortau.  

Gjeldende plans gangveg i brattbakken sør for I/L-2 videreføres i ny plan, med 

bredde 3 meter.

Eksisterende veg over marka til Langevann reguleres til turveg. 

Bussforbindelse til Hellvik og Egersund sentrum har holdeplass i fv. 44 i umiddelbar 

nærhet til krysset med Tengsareidveien. Trafikksikker adkomst til bussholdeplassen for 

fotgjengere fra boligområde, er på fortau langsmed Vingårdveien. 

5.2.7 Hensynssoner
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Frisikt H140

Kryss mellom Vingårdveien og Tengsareidveien har frisiktsone 10 x 82 meter. Avkjørsler 

ut på Vingårdveien har frisiktsoner 6 x 63 meter, med unntak av avkjørsel til Kosen 

som har frisiktsone 4 x 45 meter. Felles avkjørsler i boligområdet har frisiktsone 4 x 45 

meter. 

Innenfor frisiktsonene er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon i en høyde av 

0,5 – 2,5 meter over tilstøtende vegers nivå. 

Ras- og skredfare H310

Innenfor på planen angitte sone er det fare for snøskred. H310_1 omfatter 

utløpsområde for snøskred, og H310_2 omfatter utløsningsområde for snøskred. 

5.2.8 Rekkefølgekrav

Bestemmelsens § 8 omhandler rekkefølgekrav til planen. Det er satt rekkefølgekrav til 

følgende forhold:

 Før det gis brukstillatelse til nye boliger i området, skal vann og avløp være 

ferdig opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune.

 Før bebyggelse i F/K/I/L-1 og F/K/I/L-2 kan tas i bruk, skal det dokumenteres av 

fagkyndig at det ikke er fare for ras, utglidning, snøskred m.m. fra fjellet i 

bakkant. Sikringstiltak skal være gjennomført og kontrollert av fagkyndig. 

6 VIRKNINGER AV PLANEN

6.1 Forholdet til rammer og retningslinjer

6.1.1 Kommuneplan

Planforslaget er i samsvar med gjeldende kommunedelplan for området. 

Kommuneplanen setter begrensning for type virksomhet som kan etableres på Tengs, 

jf §§ 2.4 og 2.6. 

§ 2.4 Kjøpesenter, jfr. pbl §§ 11‐7 nr. 1 og 11‐9 nr. 5

Det skal ikke etableres kjøpesenter utenfor eksisterende og fremtidige 
sentrumsområdene S1 - S5 i planen.
Detaljhandel og dagligvarehandel er ikke tillatt utenfor viste sentrumsområder S1-S5 i 
kommuneplanen.

§ 2.6 Næringsbebyggelse, jfr. pbl §§ 11‐7 nr. 1 og 11‐9 nr. 5

Områdene for erverv er byggeområder for industri, kontor, og annet erverv 
og avgrensningen av bruken fremkommer i form av bruk av benevnelse I (industri),
K (kontor),L (lager). Detaljhandel skal i disse områdene begrenses til særlig arealkrevende 
eller trafikkskapende virksomhet som ikke kan innpasses i senterområdene.
Annen detaljhandel og dagligvarehandel er ikke tillatt utenfor sentrumsområdene jfr. §2.4.
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Bestemmelsene åpner likevel for at det innenfor områdene F/K/I/L-1 og F/K/I/L-2 er 

tillatt å etablere detaljhandel for bilrekvisita og landbruk. Begrunnes med at det i 

området for øvrig er etablert landbruksrettet virksomhet og en rekke bilforretninger. 

Dette er positivt for området da aktiviteter i samme kategori samles på ett sted. 

6.1.2 Grenseverdier for støy T-1442 og forurensning

Planen vil ikke generere forurensning eller støy utover det som er normalt i området i 

dag. Bestemmelsene stiller krav til at det i industriområdene ikke er tillatt å etablere 

anlegg som ved ”lukt, røyk eller støy vil virke sjenerende for tilgrensede 

boligområder”. Støy fra omgivelsene vil være trafikkstøy. Denne trafikken vil komme 

fra lokal trafikk innad i boligområdet, samt noe ny trafikk i forbindelse med etablering 

av virksomheter på F/K/I/L-1 og F/K/I/L-2. Trafikkmengden vil ikke være større enn hva 

som må påregnes, da området tidligere også var regulert til næringsformål. Ut fra 

dette er det ikke gjort noen støyberegninger. Krav angående støy for byggverk og 

utearealer, er ivaretatt i TEK10 §§ 13-6 og 13-9, samt i støyforskriften T-1442.

6.1.3 Forholdet til barn og unge T2/08

Det er avsatt areal til lek sentralt i boligområdet, med areal på 378 kvm. 

Kommunedelplanens krav til uteoppholdsareal pr. bolig er min. 150 kvm. I området er 

det lagt til rette for maks 19 eneboliger med store tomter som gir rikelig med uteareal 

på egen grunn. Området grenser i sør til turveg som går gjennom friområde til Grøne 

Bråden.  

Lekeplassen har fått felles eierform, siden kommunen i de aller fleste tilfeller ikke 

ønsker ansvar for lekeplasser i tilknytning til private utbyggingsprosjekter. Lekeplassen 

vil i praksis likevel være tilgjengelig for allmennheten.  

6.1.4 Universell utforming T5/99B

Universell utforming er ivaretatt i planen. Prinsippet skal legges til grunn ved 

planlegging, utforming og anleggelse av bygg og parkering. Offentlige arealer skal 

være tilgjengelige for alle, og installasjoner som forringer fremkommelighet for 

bevegelseshemmede, tillates ikke i det offentlige areal.  

Regulert gangveg i boligområdet er av terrengmessige årsaker for bratt i forhold til 

rullestol og andre med spesielle behov.

6.2 Landskapshensyn

6.2.1 Naturmiljø og naturmangfoldloven

Ut fra registreringen som ligger i naturbasen, er det ingen særskilte forekomster 

innenfor området. Planområdet bærer preg av menneskelige inngrep over tid. I nord 

er det etablert industriområde med hagesenter og NorDan, mens i sør er etablert 

boligområde. 

Omsøkte eiendom 48/66 er i kartdatabasen vist som myr. Myren var en konsekvens 

av en bekk som kommer fra et vann rett bak boligområdet. Utløpet fra bekken var 
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Fotoillustasjon

Sett fra andre siden av brua av fylkesveien.

Kilde: Kristiansen & Selmer-Olsen as

stengt av terrenget, derfor myren. Kommunen har lagt bekken i rør fra grensen ved 

NorDan og ut i elven. Langs fjellet ligger bekken som åpen grøft. Bekken er liten selv 

ved flom. P.t. er myr og torvmasser på tomten fjernet og erstattet med påfylte 

steinmasser. Siden det er utført en masseutskiftning på tomten, vil avrenning fra 

tomten etter ferdig utbygging være den samme som den er i dag.  

Det er på grunn av menneskelig påvirkning vanskelig å kategorisere med henblikk på 

naturtype. Dersom planen blir godkjent vil det bli liten endring i forhold til livsmiljø. I 

denne type områder er utredning etter naturmangfoldloven heller ikke særlig 

relevant på grunn av at opprinnelig naturtype allerede er endret. 

Ut fra ovenstående faglige vurdering og et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag som står i 

forhold til tiltaket, mener vi at foreslåtte utbygging ikke vil ha negativ innvirkning på 

naturlig mangfold i området. Kunnskapsgrunnlaget vurderes til å være tilstrekkelig jf. 

NML § 8-12.

6.2.2 Landskapstilpassning

For å oppnå en best mulig terrengtilpasning for det enkelte byggeområde, er det 

satt høydebegrensninger for bebyggelsen. Ny industribebyggelse kan oppføres noe 

høyere enn eksisterende i nord. Begrunnes med at terrenget i bakkant av tomta er 

sterkt stigende mot øst, noe som danner en bakvegg til ny bebyggelse. Dette gjør at 

området tåler en høyere byggehøyde. I forbindelse med planarbeidet er det laget 

en fotoillustrasjon som viser et volum med maksimalt tillatte høyde. I samme foto er et 

tenkt treningstårn også lagt inn. 

6.3 Stedets karakter

Området ligger i etablert industri- og boligområde på Tengs. Industriområdet har 

utviklet seg i retning av mer forretning/kontor virksomheter enn hva som var 
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byggeklar tomt. Gjeldende reguleringsplan regulerer eiendommen til industri og 

lager, hvor man nå ønsker å utvide til også å omfatte forretning og kontor. Utvikling 

av eiendommen i tråd med ny plan vurderes ikke negativt å endre stedets karakter i 

området.  

6.4 Trafikkforhold

Eksisterende vegtrasé i Vingårdveien opprettholdes i stor grad, med unntak av noe 

kurvejustering på deler av strekningen. Vegen reguleres med vegbredde 6 meter. 

Langs veien reguleres fortau med bredde på 2 meter. Omfanget av Vindgårdveien 

blir mindre i ny plan, da gjeldende reguleringsplan la opp til vegrabatt og gang- og 

sykkelvei på henholdsvis 2 og 3 meter langs gateløpet. 

Kjøremønster i boligområdet er i henhold til gjeldende plan. 

En full utbygging av eiendom 48/66 i henhold til planen vil gi en økning i ÅDT i 

området. Gjennomsnitt for antall bilturer pr. virkedøgn for industri/lager er 3,5 pr. 100 

kvm, mens det for kontor er 8 pr. 100 kvm. Maks utbygde areal BYA er 8090 kvm på 

eiendom 48/66. Dette gir en trafikkøkning på ca 450 bilturer pr. virkedøgn i området, 

beregnet ut fra Håndbok 146 – Trafikkberegninger (statens vegvesen). 

Trafikkøkningen er i hovedsak i rushperiodene. Adkomst til nye industriområder er 

lenger ute i Vingårdveien, før boligområdene. Langs Vingårdveien er fortau planlagt 

på boligsiden. Trafikksikkerheten i Vingårdveien vurderes som ivaretatt for de myke 

trafikkanter. En økning i trafikkmengde tilsier at trafikksikkerheten ikke i vesentlig grad 

blir endret i forhold til dagens situasjon i Vingårdveien.  

6.5 Kulturminner

Databasen viser at det ikke er påvist automatisk freda kulturminner innenfor 

planområdet. Det er ikke innkommet merknader fra Rogaland fylkeskommune 

vedrørende kulturminner og kulturmiljø i området. 

6.6 Forhold til naboeiendommer

Omsøkte eiendom er regulert i gjeldende plan til industriformål. Området rundt 

består av ulik industrivirksomhet. Eksisterende boliger i vest ligger i hovedsak vendt 

mot riksvegen, hvor naturlig terrengformasjon danner en buffer mot industriområdet. 

Eksisterende boliger i sør har delvis utsyn mot omsøkte eiendom. Tilnærmet alle 

boligene har adkomst via Vingårdveien. Boligområdet er sikret i 

reguleringsbestemmelsene mot at det ikke kan etableres sjenerende (herunder: støy, 

lukt og røyk) virksomheter i området. Etablering av bebyggelse på omsøkte eiendom 

vil etter all sannsynlighet være synlig fra enkelte av boligene rundt. 

En utbygging i tilknytning til et allerede etablert industriområde anses ikke å gi 

nevneverdige negative konsekvenser for naboeiendommer.
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Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter
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dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
111/13 Planteknisk utvalg 14.05.2013

Forslag til detaljregulering gnr. 47 bnr. 518 - Sjukehusveien 
- Lagårdsveien - boliger, lekeareal, avkjørsel m.fl. - 1. 
gangsbehandling
  

Sammendrag:
Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting av nye boliger i eksisterende 
boligområde på Lagård. Planforslaget viser en fortetting av området med inntil 11 nye 
boenheter, fordelt på 6 eneboliger, mulig seksjonering av 47/259 og 4 rekkehusleiligheter.
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 i hovedsak har funnet en balanse mellom dette i 
det foreliggende planforslaget. En anbefaler at høyden på et nytt hus reduseres av hensyn til 
solforholdene for eksisterende bebyggelse. Rådmannen anbefaler at planen blir lagt ut til 
offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak.

Saksgang:
PTU avgjør om planen legges ut til offentlig ettersyn eller ei.

Rådmannens forslag til vedtak 30.04.2013:
Forslag til detaljregulering gnr. 47 bnr. 518 mfl. - Sjukehusveien - Lagårdsveien - boliger, 
lekeareal, avkjørsel m.m. legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:
Bestemmelser

1. Byggehøyden på bolig BF3 skal ikke overstige cote 36 – jfr. vurdering av solforhold 
for nabohusene.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Detaljregulering gnr. 47 bnr. 518 - Sjukehusveien - Lagårdsveien - boliger, 
lekeareal, avkjørsel m.fl. - 1. gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
En har mottatt forslag til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 518 mfl. - Sjukehusveien -
Lagårdsveien der hensikten er å fortette med boliger, lekeareal, avkjørsel m.m. 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 er tidligere regulert i plan fra 1960-tallet. Eksisterende utbygde områder er ikke 
i samsvar med gjeldende reguleringsplanplan. 

3. VARSEL OM REGULERING
 Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL.. 

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

1. Rogaland fylkeskommune  Merknad E
2. Statens Vegvesen  Merknad J
3. Felles brukerutvalg  Ingen merknad O
4. BR-representanten  Merknad J

Private merknader

5. Vidar Ausen  Merknad O
6. Sissel Hovland mfl.  Merknad D

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Rogaland 
fylkeskommune

  Det er viktig at det stilles 
store krav til utforming av 
boenhetene og 
utforming/plassering av 
bebyggelse. Solforholdene 
for nabobebyggelse må 
dokumenteres. 

 Bebyggelse skal gis en 
mest mulig skjermet og lite 
iøynefallende plassering i 
terrenget. 

 Legges til rette for gode 
uteoppholdsarealer på 
bakkeplan for barn, unge 
og voksne. Gode sol- og 
støyforhold på privat og 
felles uterom. Viser til 
kommuneplanens 
bestemmelser og 
retningslinjer. 

 Prinsippene om universell 
utforming som premiss i 
planleggingen, både 
bygninger og uterom. 
Sikres i bestemmelsene.

 Det må gjennomføres en 
støyfaglig utredning for 
planområdet. 
Planutforming må sikre at 
grensverdiene for støy 
ikke overskrides (MD T-
1442)

 Dokumentere 
konsekvenser for trafikale 
forhold i området. 

J

J

J

J

J

J

Ny bebyggelse tilpasses terreng 
og eksisterende bomiljø i området 
slik at bl.a solforhold og synlighet 
for eksisterende bebyggelse 
ivaretas. Dette dokumenteres med 
sol-skyggediagram og forholdene 
beskrives i planbeskrivelsen. Vise 
gode uteoppholdsarealer. 
Rådmannen vurderer at området 
har fått en utforming som er i tråd 
med og tilpasset eksisterende 
bebyggelse.
Rådmannen vurderer at dette er 
ivaretatt i planforslaget på en 
tilfredsstillende måte. Det er et 
avvik i forhold til område for 
konsentrert bebyggelse, men en 
vurdere at dette kan aksepteres.

Universell utforming sikres i 
bestemmelsene. 

Gjennomføre en støyfaglig 
utredning. Bestemmelsene sikres 
disse forhold. 

Dette er ikke gjennomført av 
tiltakshaver og en kan derfor i liten 
grad si noe ut ifra det innsendte 
materialet i forhold til 
trafikksikkerhet. Det er lagt inn 
rekkefølgekrav i forhold til 
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 Opplyser at planområdet 
ligger i sykkelavstand til 
sentrale målpunkt, derfor 
må det avsettes areal til 
sykkelparkering. (lett 
tilgjengelige – nær 
inngang, overdekt, opplyst 
og låsbart) 

 ROS-undersøkelse. 

 Viser til føringer gitt i 
gjeldende kommuneplan 
og Fylkesdelplan for areal 
og transport i Dalane.

J

J

J

frisikt.Det er ikke fremkommet 
merknader eller annet i forbindelse 
med planprosessen som skulle tilsi 
at planen ville ha vesentlige 
negative konsekvenser for 
trafikksikkerhet.
Avsette sykkelparkering som krav 
til nye boenheter. Vises både i 
plankart og bestemmelse. 

ROS-undersøkelse utført i form av 
sjekkliste og kommentarer til 
denne. 
Tiltakshaver opplyser at en har 
søkt å etterkommerkrav gitt i 
overordnede planer.

2. Statens Vegvesen  Støy: Forutsetter at MDs 
rundskriv T-1442 legges til 
grunn for planarbeidet. 
Sikre at støysituasjonen 
kartlegges, og utredes før 
byggetillatelse til nye 
boliger gis. 
Bestemmelsene må vise til 
rundskriv T-1442 med 
avbøtende tiltak. 

 Trygg skolevei, barn og 
unge: Sikrede overganger 
og krysningspunkt. 
Vurderes og beskrives i 
planarbeidet. 

 Kryss – rv. 42: Opplyser at 
kryss fra rv. 42 som blir 
berørt av planforslaget, 
men som ligger utenfor 
planområdet, er 
søknadspliktig, og skal 
behandles etter veglovens 
§ 40. Frisikt sikres, både 
mot gang-sykkelvei og 
hovedveg. Dette må 
komme frem av 
bestemmelsene. Tekniske 
planer: Det skal utarbeides 
tekniske planer for forhold 
som berører rv. 42. Disse 
skal forevises og 
godkjennes av Statens 
vegvesen før 
byggetillatelse gis. Sikres i 

J

J

J

Det er gjennomført støyvurdering 
datert 07.12.2012 og følgende 
bestemmelse er lagt inn som 
rekkefølgekrav: ” For nye boliger i 
planområdet må det ved søknad 
om igangsettingstillatelse
dokumenteres at støyforholdene 
er tilfredsstillende jf. Støyrapport 
for Lagård av 07.12.12.”

Dette er gjort i planbeskrivelsen 
som redegjør for dette på en god 
måte – det er vist fortau langs 
sjukehusveien.

Forhold knyttet til rv. 42 sikres i 
bestemmelsene, samt beskrives i 
planbeskrivelsen.
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bestemmelsene.
3. Felles brukerutvalg  Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 

orientering.
4. BR-representanten   Ber om at det blir avsatt 

areal til nærlekeplass i 
området, dersom det ikke 
allerede er dette i 
nærheten.

J Det er vist felles lekeplass i 
området og en viser ellers til 
planbeskrivelsen som redegjør for 
dette.

Private merknader

5. Vidar Ausen  Ønsker at planforslaget til 
1. gangsbehandling er 
presis når det gjelder 
planene eiendom 47/520, 
da spesielt med tanke på 
tillatt utnyttelsesgrad, 
planlagt utbyggingsform, 
antall etasjer, høyeste 
tillatte møne/takhøyde, 
antall boenheter og 
avstand mellom planlagt 
bebyggelse og 
nabogrense. Ser helst at 
mønehøyde ikke er 
høyere enn mønet på 
anneks ved adkomst til 
hans eiendom, dette for å 
beholde en rimelig utsikt 
mot øst.

O Tiltakshaver opplyser at planlagt 
bebyggelse søkes tilpasset 
eksisterende bomiljø der dette er 
mulig, slik at utsikt og solforhold 
for eksisterende bebyggelse ikke 
skal forringes i nevneverdig grad. 
Rådmannen vurderer at en må 
kunne påregne noe endringer når 
en bor i bymessig strøk, men 
samtidig bør det ikke forringe 
vesentlig for eksisterende 
bebyggelse. Mønehøyder 
fremkommer i forslag til 
bestemmelser.

6. Sissel Hovland mfl.  Avstand til deres 
eiendommer 
(Sjukehusveien 37A, 37B 
og 37C) blir så stor som 
mulig, og ikke nærmere 
enn 5 meter til deres 
eiendomsgrenser. 

 Høyden på ev bygninger 
blir lavest mulig, slik at 
bygninger ikke ødelegger 
for solforhold og utsikt, 
samt begrenser innsyn til 
deres eiendommer. 

D

O

Det er vist byggelinjer mot 
naboeiendom med 4 meter.

Rådmannen viser til at det er 
utarbeidet soldiagram som viser 
konsekvenser for bebyggelsen i 
området samt nærmeste 
omkringliggende bebyggelse. 

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 nord for Egersund sentrum, på Lagård og er ca 11,4 daa stort. Planen 
omfatter fortetting i eksisterende boligområde på Lagård. Det legges ikke opp til endringer i 
eksisterende vegnett i området. Planområdet har nærhet til skole, jernbane, sykehus, 
sykehjem og bo- og behandlingssenter på Lagård.

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Planforslaget viser en fortetting av området med inntil 11 nye boenheter, fordelt på 6 
eneboliger, mulig seksjonering av 47/259 og 4 rekkehusleiligheter. 
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Utfordringen i området er å tilpasse ny bebyggelse til eksisterende bygningsmiljø med 
bebyggelse av ulik karakter, utforming og volum. Eksisterende bøketrær i BF4 bevares, da 
disse er et viktig landskapselement i området. 

5.1 Eksisterende bebyggelse
Det er etablert eneboliger og konsentrert småhusbebyggelse i området i dag.  Det er etablert 
3 eneboliger og 9 rekkehus.

5.2 Ny boligbebyggelse
Planforslaget viser en fortetting av området med inntil 11 nye boenheter,
fordelt på 6 eneboliger, mulig seksjonering av 47/259 og konsentrert småhusbebyggelse i 
form av 4 rekkehusleiligheter.

Frittliggende småhusbebyggelse
Innenfor område BF1 kan det oppføres 2 eneboliger, separat eller kjedet. Nye boliger får 
felles adkomst fra privat vei til BF2. Adkomst til boligene plasseres midt i bakken. Boligene 
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blir liggende på en høyde og kan oppføres i inntil 2 etasjer. Maks mønehøyde er k 32.00 og 
33.00. Maks utnyttelsesgrad er 40 % BYA.

Eksisterende enebolig i BF2 beholdes slik den er, og reguleres med eksisterende høyder og 
omfang. Bygningen har saltak og trepanel, og er oppført i 3 etasjer.

I området BF3 kan det oppføres en enebolig med tilhørende anlegg. Boligen kan oppføres i 2 
etasjer. Maks mønehøyde er k 39.00. Maks utnyttelsesgrad er 40 % BYA. Utifra 
sol/skyggekartet vil denne boligen ta mye sol etter kl. 15.00 og utover på ute og 
oppholdsarealet til 3 av de eksisterende boligene i BK1. Ved planlegging av nye boliger, skal 
det legges til rette for gode uteoppholdsarealer på bakkeplan for barn, unge og voksne. 
Private og felles uterom skal ha gode sol- og støyforhold. Et vanlig minimum er at uteplassen 
i hovedsak er solbelyst høst- og vårjevndøgn kl. 15.00. Rådmannen vurderer dette som 
meget uheldig og vil derfor anbefale at maksimal cotehøyde justeres ned, da en vurderer at 
dette vil gi vesentlig negative konsekvenser for naboene.  Av hensyn til solforholdene på 
uteplassene for naboene i BK1 bør den nye boligen i BF3 ikke overstige cote 36. Dette er 
innarbeidet i fremlegg til vedtak.

Eksisterende enebolig i BF4 kan seksjoneres til to boenheter. Boligen er i dag sammensatt 
av en boligdel mot syd og uthus/låve mot vest. Boligdelen og uthus/låve har separate 
innganger i dag, dette videreføres. Terrenget er stigende mot nord, slik at boligdelen ligger 
lavere i terrenget enn uthus/låve. Planforslaget åpner for at boligdelen kan heves med ½ 
etasje, samt at uthus/låve kan omdisponeres til boligareal i 2 etasjer. Nye høyder for boligen 
står i forhold til tilliggende bolig i BF2. Maks mønehøyde er k 34.00 på gammel del og k 
37.00 på ny del. .

Område BF5 seksjoneres i 3 eneboligtomter, som vist i planforslaget. Terrenget i nedre del 
av tomta er ca 1 meter lavere enn Lagårdsveien. Dumpen i terrenget fylles opp slik at nye 
boliger har høyde gulv en anelse høyere enn tilliggende gateløp. Boligene nærmest 
Lagårdsveien kan oppføres i 1,5 etasje, for å sikre utsyn fra bakenforliggende bebyggelse. 
Maks mønehøyde er k 29.50 og 33.00. Den tredje boligen kan oppføres i 2. etasjer. 

Eksisterende enebolig i BF6 beholdes slik den er, og reguleres med eksisterende høyder og 
omfang. Boligen har saltak og trepanel. Garasjen er bygget sammen med bolighuset. 

Konsentrert småhusbebyggelse
Eksisterende rekkehus i BK1 og BK2 beholdes slik de er, og reguleres med eksisterende 
høyder og omfang. Bygningene har saltak og trepanel. Rekkehusene er oppført i 2 etasjer 
med felles uteareal, parkering og garasjeløsning. 

Innenfor område BK3 kan det oppføres rekkehus med 4 boenheter. Rekkehusene plasseres i 
tun med felles parkering og garasjeanlegg mot Sjukehusveien. Enhetene kan oppføres i 2 
etasjer, med maks mønehøyde k 35.00. Maks utnyttelsesgrad er 40 % BYA.

5.4  Volum, dimensjoner og materialbruk
I forbindelse med fortettingsplaner vil volum, dimensjoner og materialbruk være viktig å 
avklare. For rådmannen er det viktig at nye tiltak ikke skal bidra til å vesentlig forringe noe 
som oppleves som bra av de som allerede bor der, samtidig må en akseptere noe endringer 
når en bor i en by. Fortetting stiller store krav til kvalitet for å kunne bli vellykket. I Egersund 
ser en stadig oftere at boligtomter blir kjøpt opp med hensikt å fortette. I noen tilfeller vil det 
kunne gjøres på en god måte, og i andre tilfeller må hensynet til de som allerede bor der veie 
tyngst. 

Fortetting og transformasjon innenfor eksisterende bebyggelse representerer et 
boligpotensiale som kommunen ønsker å utnytte. På denne måten vil en kunne få etablert 
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boliger i tilknytning til sentrum. Fortetting kan ha både fordeler og ulemper og en må gjennom 
reguleringsplanen søke å bevare det positivt og reduserer de ev. negative.

5.5 Avkjørsel og frisikt
Nye boliger i BF1 får adkomst fra Lagårdsveien via eksisterende adkomstvei til BF2. Til de to 
sydligste tomtene i BF5 etableres ny felles avkjørsel fra Lagårdsveien, mens nordligste bolig 
får adkomst via eksisterende adkomstvei til BF4. BF3 og BK3 får felles avkjørsel fra 
Sjukehusveien, i opprinnelig adkomsttrasé til eiendom 47/521. BF3 får kjøreadkomst helt inn 
til boligen. 

Innenfor planområdet legges det til rette for 1,5 parkeringsplass pr. boenhet. Parkering løses 
på egen grunn for den enkelte bolig. I tillegg avsettes tilstrekkelig areal som kan benyttes til 
sykkelparkering. 

Felles avkjørsler i Sjukehusveien har frisiktsone 4 x 32 meter, mens felles avkjørsler i 
Lagårdsveien har frisiktsone 4 x 24 meter. Frisikt i krysset mellom Sjukehusveien og 
Lagårdsveien er 4 x 32 meter.

5.6. Energibruk
Ikke oppgitt.

5.7 Byggelinjer
Det er vist byggelinje for alle tomtene med 4 meter til naboeiendom og 5 meter til kommunal 
veg.

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

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

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

6. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Innenfor planområdet legges det til rette for 1,5 parkeringsplass pr. boenhet samt 
sykkelparkering. 
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Nye boliger i BF1 får adkomst fra Lagårdsveien via eksisterende adkomstvei til BF2. Til de to 
sydligste tomtene i BF5 etableres ny felles avkjørsel fra Lagårdsveien, mens nordligste bolig 
får adkomst via eksisterende adkomstvei til BF4. BF3 og BK3 får felles avkjørsel fra 
Sjukehusveien, i opprinnelig adkomsttrasé til eiendom 47/521. Felles avkjørsler i 
Sjukehusveien har frisiktsone 4 x 32 meter, mens felles avkjørsler i Lagårdsveien har 
frisiktsone 4 x 24 meter. Frisikt i krysset mellom Sjukehusveien og Lagårdsveien er 4 x 32 
meter.

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

Sjukehusveien er en godt trafikkert vei, da den er hovedadkomst til sjukehuset, til 
boligområde på Langevann, samt at den er skolevei for barn og unge til Grøne Bråden skole, 
Lagård ungdomsskole og Dalane videregående skole.  Det er etablert sammenhengende 
gang- og sykkelveinett i området, fra rv 42 og mot Langevann og Grøne Bråden. 
Barna i planområdet sokner til Grøne Bråden skole. Langsmed Sjukehusveien på samme 
side som planområdet, er det etablert gang- og sykkevei. Fartsgrensen i Sjukehusveien på 
aktuelle strekning er 30 km/t. 

Ved Dalene videregående skole er det kryssningspunkt i opphøyd gangfelt. Gang- og 
sykkevei fortsetter til Kvidafjellveien. Det er også et krysningspunkt med gangfelt i veien opp 
til Grøde Bråden. Det er ikke etablert fortau i Grøne Bråden, men dette er en boliggate som 
er stengt for gjennomkjøring.  

Nærmeste bussholdeplass for lokale bussruter er ved Lagård ungdomsskole, ca 150 meter 
fra planområdet. Regionale bussruter, til bl.a. Vikeså, Moi, Helleland, Tonstad og Sandnes, 
har nærmeste holdeplass i rv. 42 ved Slettebøvatnet. Det er ingen etablert kryssningspunkt 
på rv. 42 i tilknytning til bussholdeplassen. 

Det har i forbindelse med varsel om oppstart ikke fremkommet forhold som tilsier at 
reguleringsendringen vil ha vesentlig negativ konsekvenser.

6.4 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann x 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Området skal knyttes til offentlig vann og avløp.

6.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m x 1 1 Grønn
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Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel jfr. bestemmelsene.

6.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling x 2 3 Gul

Renovasjonsløsning i området er henteordning. Det er ikke lagt opp til en samlet 
avfallshåndtering for nye boliger i planområdet. Når det gjelder nye rekkehus i BK3 er antallet 
enheter for lite til å lage en felles løsning. Hver boenhet har egne søppelstativer. 
Søppelsekker settes ut til offentlig veg etter avtale med DIM på hentedagen. 

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

Tiltakshaver opplyser at planforslaget tarhensyn til følgende elementer:
- Trinnløs adkomst fra bil til bolig. 
- Tilgjengelighet i bolig i tråd med krav i TEK10
- Lavest mulig stigningsforhold på felles uteoppholdsareal for nye boliger i BK3.

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 x 1 1 Grønn

Det er ikke regulert inn egen lekeplass innenfor planområdet. Imidlertid er det lagt inn krav i 
reguleringsbestemmelsene at det skal avsettes område til lek- og uteopphold på min. 100 
kvm innenfor BK3. Arealet skal etableres før boligene kan tas i bruk, og skal ha minst en 
sandkasse, ett huskestativ og en benk. 

For de øvrige nye boligtomtene i planområdet er det gode uteoppholdsarealer for barn og 
unge på bakkeplan på egen grunn. 

Nærmeste offentlige lekeplass ligger vest for planområdet i Skoleveien. Gangavstand til 
denne lekeplassen er ca 250 meter fra BK3 i Sjukehusveien og ca 300 meter fra BF5 i 
Lagårdsveien. Skoleveien er en boliggate med begrenset trafikkmengde. Sjukehusveien har 
fortau på samme side som planområdet. Lagårdsveien er stengt for gjennomgangstrafikk og 
har derfor redusert trafikkmengde. 

Bestemmelsene til kommuneplanen krever min. 150 kvm uteoppholdsareal pr. boenhet.  Nye 
eneboliger i planområdet oppfyller minstekravet til uteoppholdsareal med god margin. 

Uteareal for nye leiligheter i BK3 disponerer privat uteoppholdsareal i tilknytning til egen bolig 
og på privat balkong/terrasse. I tillegg disponerer leilighetene felles uteareal på min. 100 
kvm. Utearealene er solrike med unntak av sen ettermiddag. Kravet på 150 kvm uteareal 
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tilfredstilles for boligene i BK3 ifølge tiltakshaver. Eksisterende rekkehusbebyggelse i 
planområdet, har derimot mindre uteoppholdsareal enn planlagte boliger i BK3.  Nye boliger i 
planområdet kan også benytte seg av offentlig lekeplass i Skoleveien, ca 250 meter fra 
planlagte boliger.  

Rådmannen vurderer at særlig boligen BF3 vil ha negative konsekvenser for solforholdene 
på ute og oppholdsarealene for eksisterende bebyggelsen og foreslår å justere ned høyden 
på bebyggelsen som medfører størst ulempe jfr. fremlegg til vedtak.

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.

Sinus as har utført en vurdering av støy for planlagt bebyggelse i planområdet. Rapporten tar 
for seg utendørs støynivå fra veitrafikk og jernbane. Rapporten konkluderer med at 
støynivået fra veitrafikken ligger under Lden = 55 dB i omtrent hele planområdet, med uttak av 
østlige delen av området BK3. Dersom uteplassene her plasseres på vestsiden av boligen, 
ligger de imidlertid utenfor gul sone og det er ikke nødvendig med støyskjermingstiltak. I 
forhold til jernbanestøy ligger støynivået under målsettingsnivået Lden = 58 dB i hele 
planområdet, og det er derfor ikke nødvendig med tiltak for å redusere støynivået. 
Imidlertid kan det bli behov for støyreduserende tiltak i enkelte fasader i boligene. Dette kan 
først beregnes når plantegningene for boligene er ferdigstilt. Dette er innarbeidet i 
bestemmelsene.

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
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Ikke kjent med spesielle forhold.

9.5 Radon

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 

Ikke kjent med spesielle forhold. 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.

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. 

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

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 aktuelt.

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.

Øst på eiendom 47/259 står en gruppe med gamle bøketrær. Trærne gir området identitet, 
og har en stor landskapsmessig verdi for området. Disse er ivaretatt i bestemmelsene.

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

x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området.

11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 

jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.6 Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

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 og terengtilpassning

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 Ivaretatt
?

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 Konsekv
enser 
for?

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 Konsekv
enser 
for?

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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11.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser og sol og skygge

Hendelse/Situasjon Ivaretas 

hensyn?

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

Sol og skygge X 3 3 Rød

Utsikt x 2 2 Gul

For deler av 

eksisterende 
boliger.

Planforslaget viser en fortetting i området med 11 nye boenheter. Boligene bør tilpasses 
eksisterende bebyggelse i området i høyde og omfang, men på en slik måte at 
konsekvensene for sol og skygge på ute- og oppholdsareal blir akseptable. En legger ikke 
opp til en vesentlig forringelse av sol og skygge, men en vurderer at en må akseptere 
endringer i utsiktsforhold.

Som følge av 
utbyggingen i 
BF1, vil 
eksisterende 
boliger i vest 
kunne få redusert 
utsyn mot øst. 
Eksisterende 
bolig i BF2 er 
bygget nokså 
høyt i terrenget i 
forhold til 
omkringliggende 
bebyggelse. 

Ny bolig i BF3 vil 
gi skygge til ute-
og oppholdsareal 
for 3 av boligene i
BK1 på 
ettermiddagen, 
men vil i liten grad 
skjerme for 
bebyggelsens 
utsikt mot øst. 
Rådmannen 

vurderer at konsekvensene for solforholdene for disse boligene er så pass omfattende at 
høyden i BF3 må reduseres. Dette av hensyn til bakenforliggende eksisterende 
boligbebyggelse jfr. fremlegg til vedtak.

Økning av høyde på eksisterende bolig i BF4 vil i liten grad påvirke omkringliggende boliger
ifølge tiltakshaver. De 3 nye boligene i BF5 blir liggende lavere enn bakenforliggende 
bebyggelse og vil derfor ikke gi skygge eller i nevneverdig grad hindre utsyn i følge 
tiltakshaver. 
Nye rekkehus i BK3 vil kun gi noe skygge på uteareal til østlige boliger i BK2 da på 
formiddag. 
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Tiltakshaver har redusert høyden på disse for å bedre på dette. En vil åpne opp for å vurdere 
høyden på nytt etter høringen.

Eksisterende boliger vest for planområdet vil ikke få nevneverdig skygge fra planlagte boliger 
i planområdet. 

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

Hendelse/Situasjon Ivaretas 
hensyn?

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 seg 
innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder. 

I forbindelse med denne planen vil en se det som fornuftig at det utarbeides 
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 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.

Fortetting vil si økt bruksareal som kan resultere i flere beboere innenfor et allerede utbygget
område. Fortetting med kvalitet kan gi positive effekter på flere områder. Dårlig begrunnede
fortettinger, hvor kvalitetskrav ikke får nok oppmerksomhet, og hvor konsekvensene ikke er 
nok belyst, vil lett oppfattes som negativt og bidra til dårligere boområder/bomiljø.
Kommunen sitter med erfaringsmateriale fra begge deler. Målet er fortetting med kvalitet som 
både bevarer bokvaliteter, lokalt særpreg og landskap.

Ved fortettingsprosjekt er det særlig viktig å dokumentere og ta hensyn til naboer. Dette har 
også noe med forutsigbarhet og fremtidig forebygging av konflikter og sikre gode bomiljø. 
Rådmannen viser til at en i forbindelse med fortettingsprosjekt vanligvis vil legge stor vekt på 
det de som allerede bor i området mener. Fortetting må ivareta hensynet til de som bor i et 
område, særlig når det gjelder vurderinger knyttet til trafikksikkerhet, sol, utsikt m.m. En 
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vurderer at det særlig er en av de nye boligene som vil medføre endring i solforholdene for 
eksisterende boliger og en legger til grunn at høyden på denne reduseres.

Dette er et område på om lag 5,5 daa og gir mulighet for å tilnærme seg området på en 
bedre måte. Slik sett er denne type planer der en 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 lagt ut med de endringene som fremkommer i 
fremlegg til vedtak.

14. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Forslag til detaljregulering gnr. 47 bnr. 518 mfl. - Sjukehusveien - Lagårdsveien - boliger, 
lekeareal, avkjørsel m.m. 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
278776 2319 planbeskrivelse_just180413.docx
275833 SV: Reguleringsplan for Sjukehusveien - Lagårdsveien
278777 2319 vedlegg3_kommentarer til innspill_just180413.pdf
275835 2319 plankart.pdf
277067 2319-Situasjonsplan.pdf
277068 2319-Soldiagram høst-vårjevndøgn.pdf
277069 2319-Soldiagram midtsommer.pdf
274281 2319 vedlegg 2- støyrapport.pdf

274553
vedlegg 7 - uttalelser til varsel om oppstart
.pdf

278775 2319 bestemmelser_just180413.docx

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

Side 189 av 541



18

1 I 21.11.2011
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Melding om oppstart av detaljregulering og 
utbyggingsavtale for gnr. 47 bnr. 518, 
Sjukehusveien - Lagårdsveien - boliger, 
lekeareal, avkjørsel m.fl.

6 I 29.11.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til deltaljregulering gnr. 47 bnr. 518 -
Sjukehusveien - Lagårdsveien

4 I 30.11.2011 Statens vegvesen
Uttale til varsel om oppstart av reguleringsplan -
Sjukehusveien - Lagårdsveien

2 U 06.12.2011
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Detaljregulering gnr. 47 bnr. 518, Sjukehusveien 
- Lagårdsveien - boliger, lekeareal, avkjørsel m.fl.

5 X 09.12.2011
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
detaljregulering gnr. 47 bnr. 518, Sjukehusveien -
Lagårdsveien - boliger, lekeareal, avkjørsel m.fl.

7 I 09.12.2011
Barnas representant i 
plansaker

Uttalelse fra BR representanten vedr. 
detaljregulering gnr. 47 bnr. 518 - Sjukehusveien 
- Lagårdsveien

8 I 16.02.2012

Sissel Hovland; 
Hanna Jorunn 
Pettersen; 
Arvid Ragnvald Helland

Merknader til regulering av Sjukehusveien -
Lagårdsveien

10 I 19.03.2013
Ragnhild K. 
Tamburstuen

Forslag til detaljregulering gnr. 47 bnr. 518 -
Sjukehusveien - Lagårdsveien - boliger, 
lekeareal, avkjørsel m.fl.

12 I 19.03.2013
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Detaljreguleringsplan for Sjukehusveien -
Lagårdsveien

11 I 21.03.2013
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Uttalelser til varsel om oppstart -
Sjukehusveien/Lagårdsveien

13 I 04.04.2013
Ragnhild K. 
Tamburstuen

Justerte bestemmelser - Sjukehusveien-
Lagårdsveien

14 I 08.04.2013
Ragnhild K. 
Tamburstuen

Situasjonsplan og soldiagram gnr. 47 bnr. 518 -  
Sjukehusveien/Lagårdsveien

15 I 18.04.2013
Ragnhild K. 
Tamburstuen

Justerte bestemmelser, planbeskrivelse og 
vedlegg 3 kommentarer til innspill

9 S 30.04.2013
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Forslag til detaljregulering gnr. 47 bnr. 518 -
Sjukehusveien - Lagårdsveien - boliger, 
lekeareal, avkjørsel m.fl. - 1. gangsbehandling

Parter i saken:
            
N
N
N
N
N
N
N AUSEN VIDAR LAGÅRDSVEIEN 16 4373 EGERSUND
N BERGOM GEIR INGE SJUKEHUSVEIEN 39 

A
4373 EGERSUND

N BERGOM GEIR INGE SJUKEHUSVEIEN 39 
A

4373 EGERSUND

N DIRDAL REINERT LANGEVANNSVEIEN 
3

4373 EGERSUND
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N EGAAS ANNA 
KIRSTINA

N EGAAS DAG MARCUS 
ROBERG

LAGÅRDSVEIEN 20 4373 EGERSUND

N EGAAS DAG MARCUS 
ROBERG

LAGÅRDSVEIEN 20 4373 EGERSUND

N EGAAS LEIF ERIK SJUKEHUSVEIEN 45 4373 EGERSUND
N EIGERSUND 

KOMMUNE
Postboks 580 4379 EGERSUND

N EIGERSUND 
KOMMUNE

Postboks 580 4379 EGERSUND

N EIGERSUND 
KOMMUNE

Postboks 580 4379 EGERSUND

N FARDAL ASTRID 
SOFIE

LAGÅRDSVEIEN 19 4373 EGERSUND

N FEYLING JOHAN 
KASPER

LANGEVANNSVEIEN
1

4373 EGERSUND

N FEYLING RANDI LANGEVANNSVEIEN 
1

4373 EGERSUND

N GJERTSEN JOHAN 
KRISTIAN

LANGEVANNSVEIEN 
5

4373 EGERSUND

N GJERTSEN RITA 
MYKLEBUST

LANGEVANNSVEIEN 
5

4373 EGERSUND

N GJERTSEN RUNE 
WILLIAM

SJUKEHUSVEIEN 39 
C

4373 EGERSUND

N GJERTSEN RUNE 
WILLIAM

SJUKEHUSVEIEN 39 
C

4373 EGERSUND

N HELLAND ARVID 
RAGNVALD

SJUKEHUSVEIEN 37 
C

4373 EGERSUND

N HELLEREN ODDVIN SJUKEHUSVEIEN 37 
D

4373 EGERSUND

N HELLVIK HUS 
HELLVIK 
EIENDOMSUTVIK A

4375 HELLVIK

N HETLAND INGUNN 
ELÉN

SJUKEHUSVEIEN 37
E

4373 EGERSUND

N HOVLAND SISSEL SJUKEHUSVEIEN 37 
A

4373 EGERSUND

N HÅKULL GRETE IREN SKOLEVEIEN 6 4373 EGERSUND
N HÅLAND HENNING SJUKEHUSVEIEN 36 4373 EGERSUND
N HÅLAND JOHN SKOLEVEIEN 8 4373 EGERSUND
N IVERSEN INGER 

ELISE
SANDSLIKROKEN 8 5254 SANDSLI

N IVERSEN KIRSTI E 
EGAAS

LAGÅRDSVEIEN 24 4373 EGERSUND

N IVERSEN KIRSTI E 
EGAAS

LAGÅRDSVEIEN 24 4373 EGERSUND

N JERNBANEVERKET Postboks 4350 2308 HAMAR
N KIELLAND 

BERNHARD
HUMLESTADGATEN 
16

4370 EGERSUND

N KIELLAND BJARNE 
HETLAND

LAGÅRDSVEIEN 28 4373 EGERSUND

N KIELLAND TORHILD 
BJØRG

HUMLESTADGATEN 
16

4370 EGERSUND
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N MARTINSEN JOHN 
IVAR

SJUKEHUSVEIEN 39 
D

4373 EGERSUND

N MARTINSEN NINA 
LORENTZEN

SJUKEHUSVEIEN 39 
D

4373 EGERSUND

N MELHUS ESTER 
MARIE

SJUKEHUSVEIEN 39 
B

4373 EGERSUND

N MELHUS ESTER 
MARIE

SJUKEHUSVEIEN 39 
B

4373 EGERSUND

N MOLVIK INGUNN SJUKEHUSVEIEN 39 
A

4373 EGERSUND

N MOLVIK INGUNN SJUKEHUSVEIEN 39 
A

4373 EGERSUND

N NORDVOLL LIV J 
HETLAND

SJUKEHUSVEIEN 40 4373 EGERSUND

N NORDÅS MAY-HELEN SJUKEHUSVEIEN 35 4373 EGERSUND
N NORDÅS OLA SJUKEHUSVEIEN 35 4373 EGERSUND
N PETTERSEN HANNA 

JORUNN
SJUKEHUSVEIEN 37 
B

4373 EGERSUND

N TØNNESEN ELSA SJUKEHUSVEIEN 39 
C

4373 EGERSUND

N TØNNESEN ELSA SJUKEHUSVEIEN 39 
C

4373 EGERSUND

N WILHELMSEN ERNST 
INGE

HAREVEIEN 4 4373 EGERSUND

N WILHELMSEN 
JEANETTE L W

HAREVEIEN 4 4373 EGERSUND
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________________________________________________________________ 

Fra:  Ragnhild K. Tamburstuen 

Sendt: 19.03.2013 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: Kaj Waldeland;Rolv Selmer-Olsen 
Emne: SV: Reguleringsplan for Sjukehusveien - Lagårdsveien 
________________________________________________________________ 

 Hei,

Vedlagt følger justerte plandokumenter: plankart, bestemmelse og planbeskrivelse. 

Se svar på dine spm merket med rødt:

-          Hvorfor skiller BK3 seg så ut når det gjelder BYA? 60% istedenfor 40%?? Hva er begrunnelsen for 
dette?

Utnyttelsesgraden for BK3 ble satt til 60 % fordi garasje/carport og parkering var inkludert. Det var det ikke 
for BK1 og BK2. I tillegg er tomten litt mindre enn BK1, slik at for å få plass til 5 enheter med 
garasje/parkeringsareal ble denne satt til 60 %. I bestemmelsen er dette nå justert slik at BK3 har BYA = 
40 %, og er ikke inkludert garasje/carport og parkering.

-          Det bør være minimum 4 m byggelinje mot naboeiendommer for BK3, slik at det blir min. 8 meter 
mellom eksisterende og ny bebyggelse på naboeiendommene.  

Byggelinje for BK3 er justert slik at det er 4 meter til nabogrenser og 5 meter til vei. Dette forholdet er 
justert for hele planområdet. 

-          Ser at dere går over 9 meter i BK3 og brannkrav i forhold til TEK må sjekkes ut jfr. avstand til 
naboeiendom som har 4 meters byggelinje, mens BK3 ser ut til å ha rundt 2 meter?? Hvordan vil dette 
kunne løses uten at naboene får problemer?

Bestemmelsene er justert slik at maks mønehøyde er 9 meter, og bebyggelsen kan ikke overstige oppgitte 
kotehøyde for møne. Høyde gulv 1. etasje er tatt ut av bestemmelsen. 

-          Når en får uteareal for en boenehet i dette området ned i 55 m2 på bakkeplan er det svært lite og vi 
har vansker med å se hvordan dette skal løses på en god måte jfr. kravet på 150m2. Det er heller ikke 
redegjort for hvorfor eller om det kan løses på en annen måte i planbeskrivelsen. Det kan også se ut som 
at på sol og skygge kartet er det vist 4 boenheter og garasje?? 

Bebyggelsen i BK3 er redusert med en boenhet. Dette gir et noe større uteoppholdsareal pr. enhet. I 
tillegg disponerer alle boenhetene i BK3 felles areal på min. 100 kvm i BK3. 
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-          Vi mener at det maksimalt kan være 4 boenheter i dette området for å tilfredsstille grunnleggende 
bokvalitet, forutsatt at dette kan løses og dokumenteres. Vi kan ikke akseptere 5 enheter på denne tomten 
slik planen nå er fremstilt. 

BK3 er redusert med en boenhet fra 5 til 4 enheter. 

-          Ute og oppholdsareal må vises på egen illustrasjon viser her til at ute- og oppholdsareal skal 
tilfredsstille visse krav. 

Det er ingen ferdig prosjektert bebyggelse i BK3, slik at en etterspurt illustrasjon som viser utearealet vil i 
derfor bli noe misvisende. Det er derimot i planbeskrivelsen laget en tabell som angir en ca fordeling av 
arealet i BK3. Tabellen angir privat uteareal for den enkelte enhet, felles uteareal, 
parkering/garasje/kjøreareal, samt ca bebygd areal til bolig.  

-          Er gesimshøyde satt? Finner ikke det noe sted i bestemmelsene.

Det var ikke satt noen gesimshøyde. Denne er nå lagt inn som 7 meter. 

-          "Det skal avsettes tilstrekkelig areal til sykkelparkering pr. boenhet." - må spesifisere m2.

Justert bestemmelse: Det skal avsettes min. 2,6 kvm til sykkelparkering pr. boenhet. Dette tilsvarer 2 
sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. 

Håper dette svarer på dine spørsmål, og at planforslaget kan fremmes i PTU i april.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Kaggestad Tamburstuen

reguleringsarkitekt - landskapsarkitekt

e-post: rkt@arkkso.no

mobil: 911 68 996

image003

Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord

Telefon: 38 32 76 00, Telefax: 38 32 76 01

www.arkkso.no 
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Fra: Dag Kjetil Tonheim [mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 15. mars 2013 09:04
Til: Ragnhild K. Tamburstuen
Emne: SV: Reguleringsplan for Sjukehusveien - Lagårdsveien

Hei!

Siden det er en detaljregulering vil jeg at dere viser hvordan bebyggelsen er tenkt løst på det konsentrerte 
området med lekeplass, ute- og oppholdsareal, bebyggelse, garasjer og innkjørsel med manøvreringsrom 
samt parkering. 

-          Hvorfor skiller BK3 seg så ut når det gjelder BYA? 60% istedenfor 40%?? Hva er begrunnelsen for 
dette?

-          Det bør være minimum 4 m byggelinje mot naboeiendommer for BK3, slik at det blir min. 8 meter 
mellom eksisterende og ny bebyggelse på naboeiendommene.  

-          Ser at dere går over 9 meter i BK3 og brannkrav i forhold til TEK må sjekkes ut jfr. avstand til 
naboeiendom som har 4 meters byggelinje, mens BK3 ser ut til å ha rundt 2 meter?? Hvordan vil dette 
kunne løses uten at naboene får problemer?

-          Når en får uteareal for en boenehet i dette området ned i 55 m2 på bakkeplan er det svært lite og vi 
har vansker med å se hvordan dette skal løses på en god måte jfr. kravet på 150m2. Det er heller ikke 
redegjort for hvorfor eller om det kan løses på en annen måte i planbeskrivelsen. Det kan også se ut som 
at på sol og skygge kartet er det vist 4 boenheter og garasje?? 

-          Vi mener at det maksimalt kan være 4 boenheter i dette området for å tilfredsstille grunnleggende 
bokvalitet, forutsatt at dette kan løses og dokumenteres. Vi kan ikke akseptere 5 enheter på denne tomten 
slik planen nå er fremstilt. 

-          Ute og oppholdsareal må vises på egen illustrasjon viser her til at ute- og oppholdsareal skal 
tilfredsstille visse krav. 

-          Er gesimshøyde satt? Finner ikke det noe sted i bestemmelsene.
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-          "Det skal avsettes tilstrekkelig areal til sykkelparkering pr. boenhet." - må spesifisere m2.

Mvh

Dag K

  _____  

Fra: Ragnhild K. Tamburstuen [<mailto:rkt@arkkso.no>] 
Sendt: 15. mars 2013 08:32
Til: Dag Kjetil Tonheim; Sentralbordet
Kopi: kaj.waldeland@hellvikhus.no <mailto:kaj.waldeland@hellvikhus.no>; Rolv Selmer-Olsen; Inger-Lise 
Kongevold
Emne: Reguleringsplan for Sjukehusveien - Lagårdsveien

Hei,

Vedlagt følger revidert planforslag for detaljreguleringsplan for Sjukehusveien - Lagårdsveien.

Ber om at planen fremmes i Planteknisk utvalg snarest mulig.

Ta kontakt hvis noe er uklart.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Kaggestad Tamburstuen

Reguleringsarkitekt

Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter

Mobil: 911 68 996

E-post: rkt@arkkso.no <mailto:rkt@arkkso.no>
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VEDLEGG 3 

1 

KOMMENTARER TIL INNKOMNE MERKANDER 
 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR 

SJUKEHUSVEIEN – LAGÅRDSVEIEN  

EIGERSUND KOMMUNE 
PlanID: - 
 
 
Planarbeidet ble kunngjort med brev til berørte myndigheter, grunneiere og naboer samt 
orgianisasjoner 21.11.11. Samtidig ble planarbeidet annonsert i Dalane Tidende. Uttalefrist var 
22.12.11. Det er registrert 6 forhåndsuttalelser til varsel om oppstart av planarbeid innen 
høringsfristens utløp: 

Statens vegvesen Region vest. Brev av 30.11.11: 
Innhold: 
Interesseområde er rv. 42 med tilkomst, støy og trafikksikring.  
Støy: Forutsetter at MDs rundskriv T-1442 legges til grunn for planarbeidet. Sikre at støysituasjonen 
kartlegges, og utredes før byggetillatelse til nye boliger gis. Bestemmelsene må vise til rundskriv T-
1442 med avbøtende tiltak.  
Trygg skolevei, barn og unge: Sikrede overganger og krysningspunkt. Vurderes og beskrives i 
planarbeidet.  
Kryss – rv. 42: Opplyser at kryss fra rv. 42 som blir berørt av planforslaget, men som ligger utenfor 
planområdet, er søknadspliktig, og skal behandles etter veglovens § 40. Frisikt sikres, både mot gang-
sykkelvei og hovedveg. Dette må komme frem av bestemmelsene.  
Tekniske planer: Det skal utarbeides tekniske planer for forhold som berører rv. 42. Disse skal 
forevises og godkjennes av Statens vegvesen før byggetillatelse gis. Sikres i bestemmelsene.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Det er gjennomført en støyvurdering av området. Rapporten konkluderer med at støynivået er under 55 dB, 
med unntak av østlige deler av BK3. Det kan være nødvendig med støyskjermingstiltak på uteområde i BK3. 
Området utsettes ikke for jernbanestøy over minstekravet på 58 dB. Forhold til støy er sikret i bestemmelsens 
§ 3.1. 
Barn og unge i planområdet har trygg skolevei. Det er sammenhengende gang- og sykkelveinett i området i 
dag, med oppmerkede krysningspunkter.  
En økning på 11 boenheter i planområdet vil ikke medføre behov for utbedring av kryss mot rv. 42. 
Rekkefølgekrav er derfor ikke tatt med i reguleringsbestemmelsene. Varsel om innsigelse, jf uttale fra Statens 
vegvesen datert 30.11.2011, faller også bort. 

Eigersund kommune. Felles brukerutvalg. Brev av 09.12.11: 
Ingen merknader til saken. 

Fylkesrådmannen. Regionalutviklingsavdelingen. Brev av 29.11.11: 
Innhold: 
Det er viktig at det stilles store krav til utforming av boenhetene og utforming/plassering av 
bebyggelse. Solforholdene for nabobebyggelse må dokumenteres.  
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Ber om at følgende blir sentralt pkt. i planarbeidet: Bebyggelse skal gis en mest mulig skjermet og lite 
iøynefallende plassering i terrenget.  
Legges til rette for gode uteoppholdsarealer på bakkeplan for barn, unge og voksne. Gode sol- og 
støyforhold på privat og felles uterom. Viser til kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer.  
Prinsippene om universell utforming som premiss i planleggingen, både bygninger og uterom. Sikres i 
bestemmelsene.  
Det må gjennomføres en støyfaglig utredning for planområdet. Planutforming må sikre at 
grensverdiene for støy ikke overskrides (MD T-1442) 
Dokumentere konsekvenser for trafikale forhold i området. 
Opplyser at planområdet ligger i sykkelavstand til sentrale målpunkt, derfor må det avsettes areal til 
sykkelparkering. (lett tilgjengelige – nær inngang, overdekt, opplyst og låsbart) 
ROS-undersøkelse.  
Viser til føringer gitt i gjeldende kommuneplan og Fylkesdelplan for areal og transport i Dalane.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Ny bebyggelse tilpasses terreng og eksisterende bomiljø i området slik at bl.a solforhold og synlighet for 
eksisterende bebyggelse er ivaretatt. Dette er dokumentert i sol-skyggediagram og forholdene beskrevet i 
planbeskrivelsen. 
Universell utforming er sikret i bestemmelsene og beskrevet i planbeskrivelsen.  
Det er gjennomført en støyfagligutredning for planområdet. Rapportens konklusjoner er beskrevet i 
planbeskrivelsen og sikret i bestemmelsene. 
Konsekvenser for trafikale forhold er beskrevet og vurdert i planbeskrivelsen.  
Bestemmelsene stiller krav til at det skal avsettes minste areal til sykkelparkering.  
ROS-undersøkelse er utført i form av sjekkliste og med kommentarer til denne.  
Planforslaget er i henhold til overordnede planer.  

BR-representant. E-post av 05.01.12: 
Innhold: 
Ber om at det blir avsatt areal til nærlekeplass i området, dersom det ikke allerede er dette i 
nærheten.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Det er ikke i planen avsatt eget areal til lek, men bestemmelsene stiller krav til at for nye boliger i BK3 skal 
det etableres felles lekeareal på min. 100 kvm. Eneboligtomtene har gode utearealer på egen grunn. 
Offentlig lekeplass ligger i Skoleveien, nært planområdet. 

Vidar Ausen. Grunneier. E-post av 21.12.11: 
Innhold: 
Eier av Lagårdsveien 16, gnr 47 bnr 70. Ønsker at planforslaget til 1. gangsbehandling er presis når 
det gjelder planene eiendom 47/520, da spesielt med tanke på tillatt utnyttelsesgrad, planlagt 
utbyggingsform, antall etasjer, høyeste tillatte møne/takhøyde, antall boenheter og avstand mellom 
planlagt bebyggelse og nabogrense.  
Ser helst at mønehøyde ikke er høyere enn mønet på anneks ved adkomst til hans eiendom, dette for 
å beholde en rimelig utsikt mot øst.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Uttalelsen tas til etterretning. Planlagt bebyggelse er tilpasset eksisterende bomiljø i den grad dette er mulig, 
slik at utsikt og solforhold for eksisterende bebyggelse ikke skal forringes i nevneverdig grad.  
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Sissel Hovland, Hanna Jorunn Pettersen, Arvid Ragnvald Helland. Grunneiere. Brev av 
16.02.12: 
Innhold: 
Naboer til planområdet. Beklager sen tilbakemelding, men ber om at deres synspunkter tas  med i 
videre planprosess. Ber om at følgende forhold tas hensyn til:  

- Avstand til deres eiendommer (Sjukehusveien 37A, 37B og 37C) blir så stor som mulig, og 
ikke nærmere enn 5 meter til deres eiendomsgrenser. 

- Høyden på ev bygninger blir lavest mulig, slik at bygninger ikke ødelegger for solforhold og 
utsikt, samt begrenser innsyn til deres eiendommer.  

 
Forslagsstillers kommentar: 
Avstanden fra byggegrense i BK3 til deres eiendommer er ca 7.5 meter. Ny bebyggelse ligger øst for 
eksisterende rekkehus og vil i liten grad forringe solforholdene på aktuelle eiendommer. Bebyggelsen er 
planlagt i 2 etasjer med maks mønehøyde på kote 34.00. Fortetting i området vil ha liten negativ konsekvens 
på eksisterende bebyggelse.   
 
 
 
Kristiansen & Selmer-Olsen AS  
Egersund, 18.04.13 
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HOVEDKONTOR: Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord
Tlf.: 38327600, Faks: 38 32 76 01, E-post: flekkefjord@arkkso.no

Avd. EGERSUND: Sandakergaten 4, 4370 Egersund
Tlf.: 51 49 20 11, Faks: 51 49 22 90, E-post: egersund@arkkso.no

Avd. LYNGDAL: Lygna Næringshage, PB 183, 4576 Lyngdal
Tlf.: 38 33 48 80, Faks: 38 33 48 81, E-post: lyngdal@arkkso.no

BYGGHERRE / TILTAKSHAVER:

PROSJEKT:

TEGNINGSTITTEL:

TEGNING NR:

MÅLESTOKK:

FASE:

UTARB:

KONTR: DATO / SIGN:

DATO:

REV:
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Hellvik Hus Hellvik AS

Sjukehusveien 43

Situasjonsplan

2319- 001 Skisse

26.02.13rso/sn

Egersund

REV: DATO: BESKRIVELSE UTARB. KONTR.

Side 201 av 541



Uteareal
100m2

P
P

Uteareal
100m2

P
P

Uteareal
100m2

P
P

Uteareal
100m2

P
P

HOVEDKONTOR: Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord
Tlf.: 38327600, Faks: 38 32 76 01, E-post: flekkefjord@arkkso.no

Avd. EGERSUND: Sandakergaten 4, 4370 Egersund
Tlf.: 51 49 20 11, Faks: 51 49 22 90, E-post: egersund@arkkso.no

Avd. LYNGDAL: Lygna Næringshage, PB 183, 4576 Lyngdal
Tlf.: 38 33 48 80, Faks: 38 33 48 81, E-post: lyngdal@arkkso.no

BYGGHERRE / TILTAKSHAVER:

PROSJEKT:

TEGNINGSTITTEL:

TEGNING NR:

MÅLESTOKK:

FASE:

UTARB:

KONTR: DATO / SIGN:

DATO:

REV:

K:\Prosjekt\2319 Sjukehusv. 43 - Hellvik Hus AS\01_Byggesak\06_Tegninger\03_Skisser_Forprosjekt\2319-Terreng.rvt

08
.0

4.
20

1 3
 0

8:
57

:3
4

1 : 1250

Hellvik Hus Hellvik AS

Sjukehusveien 43
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Egersund

REV: DATO: BESKRIVELSE UTARB. KONTR.
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Eksisterende bygg
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Vår- og høstjevndøgn Kl.18.00
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Rapport :  671100-0-R01   

1. INNLEDNING 

Det er planlagt et nytt boligfelt med rekkehus og eneboliger på Lagård i Eigersund kommune. 

I figuren under er reguleringsplanen for området vist. 

 

Denne rapporten tar for seg utendørs støynivå fra jernbane og veitrafikk i området. Det er i 

rapporten beskrevet mulige skjermingstiltak der det er nødvendig. Innendørs støynivå og krav 

til fasadetiltak er kort kommentert.  

 

 
 Figur 1: Reguleringsplan for Lagård, Eigersund kommune 

 

 

2. AKTUELLE KRAV OG RETNINGSLINJER 

2.1. Utendørs støy - T-1442 

T-1442 (2012) skal legges til grunn av kommuner og berørte statlige etater ved planlegging 

og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen anbefaler at 

anleggseierne beregner to støysoner rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone. I den 

røde sonen er hovedregelen at støyfølsom bebyggelse skal unngås, mens den gule sonen er 

en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at 

avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.  
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Vedlegg 1

Lagård, Eigersund

Veitrafikkstøy

Støysonekart Lden

Uskjermet situasjon

Mottakerhøyde: 2,0 m

 55 <= ... < 60

 60 <= ... < 65

 65 <= ...  

Dato: 04.12.2012

Målestokk: 1:600

  Road

  Railway

  Building

  Barrier

  Contour Line

  Calculation Area

Oppdragsgiver: Hellvik Eiendomsutvikling AS

v/ Kaj Waldeland

Utarbeidet av: KK Kontrollert av: SAA
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Vedlegg 2

Lagård, Eigersund

Jernbanestøy

Støysonekart Lde

Uskjermet situasjon

Mottakerhøyde: 2,0 m

 58 <= ... < 63

 63 <= ... < 68

 68 <= ...  

Dato: 04.12.2012

Målestokk: 1:600

  Road

  Railway

  Building

  Barrier

  Ground Absorption

  Contour Line

  Calculation Area

Oppdragsgiver: Hellvik Eiendomsutvikling AS

v/ Kaj Waldeland

Utarbeidet av: KK Kontrollert av: SAA
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EIGERSUND KOMMUNE – DETALJREGULERINGSPLAN FOR SJUKEHUSVEIEN – 
LAGÅRDSVEIEN – BOLIGFORMÅL – MELDING OM OPPSTART 
 
 
Vi viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen til uttalelse. 
 
Fylkesrådmannen har vurdert saken som regional planmyndighet.  
 
Saksopplysninger 
Henvendelsen er en oppstartsmelding for detaljregulering for Sjukehusveien – 
Lagårdsveien. Detaljreguleringen skal legge til rette for fortetting med nye boliger i 
eksisterende boligområde. 
 
Hensyn til nærområder 
Ved fortetting i nærheten av eksisterende boligområder er det viktig at det stilles store krav 
til utforming av boenhetene og utforming/plassering av bebyggelse. Solforholdene for 
nabobebyggelse må dokumenteres. 
 
Utforming 
Henviser til gjeldende kommuneplan som sier at ”Bebyggelse skal gis en mest mulig 
skjermet og lite iøynefallende plassering i terrenget” og ber om at dette blir sentralt i 
planarbeidet. 
 
Uteoppholdsareal 
Ved planlegging av nye boligområder skal det legges til rette for gode uteoppholdsareal på 
bakkeplan for barn, unge og voksne. Det skal være gode sol- og støyforhold både på 
privat og felles uterom. Fylkesrådmannen viser for øvrig til kommuneplanens 
bestemmelser og retningslinjer § 3-2  
 
Universell utforming 
Planleggingen må ha prinsippene bak universell utforming som premiss i det videre 
arbeidet, både i forhold til bygninger og uteoppholdsareal, som beskrevet i byggteknisk 
forskrift(TEK 10). Dette bør sikres i reguleringsbestemmelsene. 
 



 

Støy 
Det må gjennomføres en støyfaglig utredning for planområdet. Planutforming må sikre at 
grenseverdiene for støy ikke overskrides. (MD T-1442.) 
 
Trafikk 
Fylkesrådmannen viser til at konsekvenser for trafikale forhold i området må 
dokumenteres. 
 
Sykkel 
Planområdet ligger i sykkelavstand til mange sentrale målpunkt, det må derfor legges 
arbeid i utforming av lett tilgjengelige (nær inngang), overdekte, opplyste og låsbare 
parkeringsplasser for sykkel. 
 
ROS 
Vi minner om at det i forbindelse med reguleringsarbeid skal gjennomføres risiko- og 
sårbarhetsundersøkelse. Nivået på denne må fastesettes etter skjønnsmessig vurdering, 
men ved offentlig ettersyn må det som et minimum fremgå hvordan temaet er vurdert. 
 
Oppsummering 
Fylkesrådmannen viser for øvrig til føringer gitt i gjeldende kommuneplan og i 
”Fylkesdelplan for areal og transport i Dalane”, og ønsker lykke til med planarbeidet. 
 
 
 

Med hilsen 
 
 

Ida Andreassen      Knut Thorkildsen Slettebak 
Rådgiver       Rådgiver 
 
 
 
Kopi: 
Eigersund kommune 
Fylkesmannen i Rogaland 
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Vedr: 
Oppstart av detaljregulering og utbyggingsavtaler for Sjukehusveien –
Lagårdsveien ,
Eigersund kommune.

Vil be om at der blir satt av areal til nærlekeplass i området, dersom der ikke allerede er 
dette i nærheten.

m.v.h 
Åshild Stornes Slettebø,
BR-representant.
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112/13 Planteknisk utvalg 14.05.2013

Reguleringsendring for boligområde-gnr. 46 bnr. 38 m.fl-
Langgårdsfjellet-Havsøy
1. gangsbehandling

1 Sammendrag:
Kristiansen & Selmer-Olsen AS har på vegne av grunneier Bertelsen & Garpestad AS 
utarbeidet forslag til endring av reguleringsplan for boligområde-gnr 46 bnr 38 m.fl-
Langgårdsfjellet-Havsø. Gjeldende reguleringsplan gir tillatelse til oppføring av 16 boenheter 
fordelt på enebolig, rekkehus og blokkebyggelse. Det nye planforslaget reduserer antall 
boenheter med 3, to enheter i blokkbebyggelsen og en enebolig. Totalt vil det da kunne 
oppføres 13 boenheter innenfor planområdet. Ønske om endringen begrunnes med at det er 
gjort en vurdering av det totale kostnadsbildet, parkeringsløsninger og trafikkplan. 
Planforslaget har samme ytre grense som gjeldende plan.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør om forslag til detaljregulering skal legges ut på høring og offentlig 
ettersyn.

Rådmannens forslag til vedtak 26.04.2013:
Forslag til reguleringsendring for boliger-gnr 46 bnr 38 m.fl. Langårdsfjellet-Havsøy med kart 
og bestemmelser datert 23.10.2012 vedtas lagt ut til høring og offentlig ettersyn under 
følgende vilkår:

1 Plannavn endres til reguleringsendring for boliger-gnr 46 bnr 38 m.fl. Langårdsfjellet-
Havsøy og påføres plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.

På plankart påføres følgende:

2 Maks tillatt kotehøyde på gesims og møne på bebyggelsen.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.11, jf 12.10.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Ingen



2

Andre opplysninger / fakta i saken:

Oversiktsfoto

2 BAKGRUNN

2.1 Hensikten med planen
Området består av eksisterende boligbebyggelse og en ubebygd åsrygg. Hensikten med 
planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av området med en enebolig, 3 tomannsboliger og 
6 leiligheter. 
Planforslaget er en endring av gjeldende reguleringsplan av 26.05.05. Reguleringsendringen 
kommer som følge av at gjeldende plan omfatter et for kostbart byggeprosjekt med heis og 
felles parkeringsanlegg i kjeller av bebyggelsen mot Nyeveien. Gjeldende plans gangvei 
erstattes i nytt planforslag med kjøreadkomst opp til boligene i øvre del av planområdet. 
Boligene har felles garasjeanlegg i enden av kjøreveien. Gjesteparkering for boligene er i 
tilknytning til den enkelte bolig. Grunnet garasjeanlegget reduseres planforslaget med en 
enhet i forhold til gjeldende plan. 
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Ny bebyggelse mot Nyeveien reduseres med 2 enheter i forhold til gjeldende plan og heves 
med 3-4 meter i forhold til gjeldende plan. Parkering for boenhetene er i privat gårdsrom bak 
bygningen, med gjesteparkering i adkomstveien i bakkant. Boenheten disponerer felles 
lekeareal. 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
På vegne av grunneier Bertelsen & Garpestad as, har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på 
seg arbeidet med å utarbeide detaljreguleringsplan for gnr. 46 bnr. 38 mfl. - Langgårdsfjellet i 
Eigersund kommune. 
Hele arealet innenfor planområdet eies av tiltakshaver, Bertelsen & Garpestad as. 

2.4 Utbyggingsavtaler
Det foreligger ingen utbyggingsavtaler

2.5 Krav om konsekvensutredning?
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII
Konsekvensutredninger med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 
omfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 

3 Planprosessen

3.1 Oppstartsmøte
Det er gjennomført oppstartsmøte med kommunen i henhold til Pbl § 12-8, den 15.09.11. 
Referat fra oppstartsmøte er vedlagt.

3.2 Varsel om oppstart
Det ble varslet oppstart av planarbeidet i henhold til Pbl § 12-8, med brev til berørte offentlige 
myndigheter, grunneiere og naboer samt organisasjoner den 07.10.11. Samtidig ble 
planarbeidet annonsert i Dalane Tidende og Stavanger Aftenblad. Uttalefrist var 08.11.11. 
Til varslet er det mottatt 5 merknader fra i hovedsak offentlige myndigheter

Til varslet er det mottatt 5 merknader fra i hovedsak offentlige myndigheter.
Nedenfor følger en oppsummering av de viktigste synspunktene til varsel om
planoppstart:
- Utvide planområdet til å omfatte kryss mellom Hellelandsgaten og Nyeveien.
- Mest mulig skjermet og lite iøynefallende plassering i terrenget.
- Ivareta estetiske kvaliteter i eksisterende bygningsmasse i området.
- Effektiv utbyggingstetthet.
- Gode uteoppholdsarealer.
- Støyvurdering.
- Universell utforming.
- Sykkelparkering.
- Flomfare.

4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

4.1 Overordnede planer

• Fylkeskommunale planer

Fylkesdelplan for areal og transport i Dalane 2005-2015 - Vedtatt i Rogaland fylkesting 
7.12.2004.

Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern - Vedtatt i Rogaland fylkesting
8.6.2004.
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Fylkesplan for Rogaland 2006-2009 – Vedtatt i Rogaland fylkesting 1.11.2005

Regionalplan for energi og klima i Rogaland – vedtatt i Rogaland fylkesting 23.4.2007.

• Kommuneplanens arealdel:

Gjeldende kommuneplan for Egersund sentrumsdel, vedtatt i 20.06.2010 viser arealet avsatt 
til boligformål.
Videre gjelder kommuneplanens bestemmelser ved utarbeidelse av reguleringsplaner:

§ 1.3 Forhold som skal avklares i 
reguleringsplaner, jfr pbl § 11‐9 nr. 8
I nødvendig grad skal dette være med i 
reguleringsplaner:

a. Planene skal angi formål, vern og utforming av 
arealer og fysisk miljø samt rekkefølgekrav for å sikre 
nødvendige samfunnstjenester og sikkerhet.

b. Planen skal tilfredsstille gjeldende krav til helse, 
miljø og sikkerhet. Risiko og sårbarhet skal utredes.

c. Planene skal avklare og belyse nødvendig miljøoppfølging og miljøovervåkning både for 
byggeperiodene og etter at planen er gjennomført.

d. Det skal redegjøres for miljøkonsekvenser, herunder klimakonsekvenser med særlig vekt 
på transport. Planen skal dokumentere at hensynet til kollektivtrafikkens fremkommelighet er 
forsvarlig ivaretatt på kort og lang sikt. Energiforsyning basert på fornybar energi skal utredes 
og andelen fornybar energi skal fastsettes.

e. Landskapsvern og kulturminner skal utredes.

f. Støy (dag og natt), støv og utslipp skal utredes.

g. Universell utforming ‐ tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper, herunder 
bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede – skal utredes.

h. Barn og unges interesser skal utredes.

i. Vurdering av EMF – avstandskrav til høyspent.

j. Områdets grønnstruktur og sammenheng med overordnet grønnstruktur utredes.

k. Viktige naturkvaliteter, herunder biologisk mangfold, skal registreres og vurderes sikret. 
Planer skal også vise hvordan større terrenginngrep løses i overganger mellom 
utbyggingsareal og grønnstruktur.
l. Det skal gjøres rede for tiltakets estetiske sider. Forhold til tiltaket i seg selv, omgivelsene 
og fjernvirkningen skal utredes.

m. I 100 metersbeltet langs sjø skal planer angi byggegrense for tiltak og sikre allmenn 
ferdsel og badeplasser.
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n. Planarbeidet skal avklare behov for og eventuell lokalisering av arealer til offentlig og 
privat tjenesteyting. Det kan kreves teknisk plan og utomhusplan.

o. Kommunen kan kreve illustrasjonsplan, sol‐ og skyggediagram, snitt og 
perspektivtegninger. Når det etter en totalvurdering er hensiktsmessig, kan det faste utvalg 
for plansaker lempe eller skjerpe kravene til utredning ev. delegere dette til rådmannen.’

§ 1.4 Rekkefølgekrav til reguleringsplaner, jfr. pbl § 11-9 nr. 4
Ved utbygging skal tekniske anlegg og viktige samfunnstjenester som vann� og 
energiforsyning, avløp, veinett, herunder også anlegg for gående og syklende og 
kollektivtransportanlegg, skoletilbud, barnehager m.v. være etablert før det kan gis 
brukstillatelse.

Før det gis byggetillatelse skal det opparbeides tilfredsstillende og sikker adkomst. Teknisk 
plan skal være godkjent før det gis rammetillatelse for bygging.

Utearealer til allmenn lek, rekreasjon og idrett skal opparbeides i samsvar med godkjent 
utomhusplan før det gis byggetillatelse for et gitt antall boenheter eller annet tiltak angitt i 
reguleringsplan.

Dersom et utbygd område ikke har arealer til lek og rekreasjon i tråd med krav angitt i 
§ 9 skal kravet innfris før det gis tillatelse til etablering av nye boenheter.

§ 1.11 Uteoppholdsareal til bolig jfr. Pbl § 11‐9 nr. 5 og §28‐1
Felles utearealer skal tilrettelegges og utstyres med tanke på at de skal kunne brukes av 
ulike aldersgrupper til ulike årstider, og gi mulighet for lek og samhandling mellom barn, unge 
og voksne.

Kvalitetskrav for uteareal:
a. Arealer brattere enn 1:3 eller smalere enn 10 meter, areal med ekvivalent støynivå over 
55 db(A), areal avsatt til fareområder, eller areal som er belagt med restriksjoner som hindrer 
barns frie lek, skal ikkeregnes med.
b. Fellesarealene skal ha solrik beliggenhet, være skjermet for vind og snødrev og ha 
tilfredsstillende lysforhold. Videre skal de være sikret mot støy, forurensning og annen 
helsefare.
c. Atkomst til fellesarealer skal være tilfredsstillende og ligge til gang/sykkelvei, fortau eller 
lite trafikkert vei. De ulike aktivitetene må skjermes slik at de kan foregå uten konflikter med 
hverandre og naboer.
d. Ved planlegging av boligområder skal det legges vekt på å sikre korridorer ut til større 
friluftsområder både for ny og eksisterende bebyggelse.

I sentrum:
Det skal avsettes uteareal på minst 25m2 pr. bolig, tilgjengelig og egnet til lek og opphold 
utendørs. Inntil 10m2 av arealet kan være på privat terrasse eller balkong, resten skal være 
fellesarealer. Ved fortetting kan det stilles krav om at eksisterende boenheter også vurderes 
og regnes med i antall boenheter.

Utenfor sentrum:
Det skal avsettes eller påvises uteareal på minst 150m2 pr. boenhet, tilgjengelig og egnet til 
lek, utfoldelse og opphold utendørs.
Når det etter en totalvurdering er hensiktsmessig, kan det faste utvalg for plansaker lempe 
eller skjerpe kravene til uteareal. Planer for felles utearealer for det enkelte boligområdet skal 
dokumenteres ved søknad om tillatelse til tiltak og skal godkjennes av kommunen. Felles 
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uteareal skal være opparbeidet til fullverdig standard eller det skal foreligge en fullgod
sikkerhet for at en slik opparbeiding vil finne sted, før bygging av boligene tillates igangsatt.

Arealformål
Planforslaget er i samsvar med gjeldende arealdel av kommuneplan for Egersund 
sentrumsdel 2011-2022 . Planområdet ligger innenfor område avsatt til boliger (nåværende). 
Aktuelle krav i bestemmelsene er krav til uteoppholdsareal, universell utforming og forholdet 
til barn og unge.  

Uteoppholdsareal
Bestemmelsen setter krav til beliggenhet og størrelse på utearealet: ”For leiligheter skal det 
avsettes min. 25 kvm uteoppholdsareal, mens det for andre boligtyper skal avsettes 150 kvm
til uteoppholdsareal.” Bestemmelsen stiller også kvalitetskrav for utearealet, se § 1.11.

Barn og unge
Bestemmelsen setter krav til beliggenhet og størrelse på lekeplassen: ”For hver 20 
boligenhet i tettbygd områder skal det finnes en opparbeidet nærlekeplass på 50-100 m2 og 
en ball-lekeplass for hver 150 bolig. For boligområder med mindre enn 10 Boliger, og for 
boliger i spredtbygde strøk kan kravene til lekeplass reduseres. Lekemuligheter på egen tomt 
og ellers i nærområdet tas med i vurderingen av behovet for lekeplass. Areal brattere enn 1:3 
skal ikke regnes inn som del av lekeareal.” Se også § 1.7. 
Universell utforming
Bestemmelsen setter krav til at universell utforming skal legges til grunn for planlegging, 
søknad om tiltak og opparbeiding av bygg og anlegg inkludert adkomst og uteområder. 
Se § 1.6.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet inngår i gjeldende reguleringsplan av 26.05.05 hvor området er regulert til 
boligformål med spredte eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. Planforslaget er en 
endring av gjeldende plan, hvor antall eneboliger reduseres, det etableres kjøreveg frem til 
boligene, samt endring av blokkbebyggelsen mot Nyeveien. Planforslaget har samme 
planbegrensning som gjeldende plan. 

4.3 Tilgrensende planer
Gjeldende reguleringsplan grenser til plan:

1-14  Langaardsfjellet
2.1 Deler av Egersund sentrum
2.2 Ytre boligområde i Egersund sentrum
13-3 Rv. 44. Hestvad bro-Eiger motell

4.4 Temaplaner
Aktuelle temaplaner er:
Flom

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
 Barn og unges interesser i planleggingen
 Klima- og energiplanlegging
 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging
 Areal og transportplanlegging



7

5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD

5.1 Beliggenhet
• Beliggenhet, avgrensning og størrelse på planområdet
Planområdet ligger på Havsøy, og strekker seg fra krysset mellom Nyeveien. Området har 
nærhet til sentrum av Egersund. Planområdet omfatter eiendommen gnr. 46 bnr. 38, og 
utgjør et samlet areal på 6,2 daa. 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Området er regulert til boligområde, trafikkområde og friluftsområde og benyttet til disse 
formålene. Utenfor planokmrådet mot øst ligger det et verksted og lager som i dag brukes av 
Farstad glass og videre mot nord et boligkompleks med forretningslokale på bakkeplan.

5.3 Stedets karakter
• Struktur og estetikk/byform
Planområdet grenser til bevaringsplan for deler av Egersund sentrum. Bebyggelsen ligger
tett plassert med front mot gateløpene og hage i bakgårdene. Denne strukturen er vanlig i 
Egersund sentrum og danner klare urbane gaterom med offentlige soner, og hager som 
private soner.

• Eksisterende bebyggelse
Hele området består av trehusbebyggelse i småskala oppført fra siste halvdel av 1800-tallet 
og frem til i dag.Trehusbebyggelsen er hovedsakelig oppført i to etasjer med varierende 
grunnflate mellom 56 m² på den minste boligen til 211 m² på den største. 

5.4 Landskap
• Topografi og landskap
Planområdet er i hovedsak nedre del av en kolle, hvor den lavere delen ned mot gateløpene 
er tidligere bebygd. Topografien i området er stigende terreng mot nord. Samlet 
høydeforskjell i planområdet er på ca 36 meter, fra gateløpet i Nyeveien til området nærmest 
toppen av kollen. På toppen av kollen er det mye bart fjell i dagen, med innslag av grasdekke 
og mose. Toppen er sparsomt bevokst med bar- og lauvtrær og kratt. Lenger nede er det 
rikere jordsmonn med lauvtrær. I området mot gateløpene er det murrester etter 
opparbeidede hager til bolighusene.

• Solforhold
Planområdet har gode solforhold, med utsikt mot syd, øst og vest.

• Lokalklima
Ikke beskrevet

• Estetisk og kulturell verdi
Området strekker seg fra krysset mellom Nyeveien og Hellelandsgaten og videre opp mot 
Langårdsfjellet. Nyeveien besstår av eldre trehusbebyggelse hvor en del er oppført som 
arbeiderboliger i siste del av 1800-tallet og fram til i dag. Området er i dag verdifullt for byen 
da det er mange sentrumsnære boliger her som er med på å skape liv til sentrum. Det 
grenser til bevaringsområde for sentrumsdelen og har derfor en estetisk og kulturell verdi.

Øvre del av fjellet gir godt utsyn sørover mot byen, sundet, Eigerøy og havet utenfor og 
verdifullt for byen som sentrumsnært friluftsområde.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke påvist funn av fredede kulturminner i området, jf. temakart Rogaland.
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5.6 Naturverdier
Ikke beskrevet.

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Øvre del av Langårdsfjellet er i dag regulert til spesialområde friluftsområde men det mangler 
adkomst for allmennheten.

5.9 Trafikkforhold
• Kjøreatkomst og vegsystem
Planområdet er tilknyttet offentlig veg fra Nyeveien og Hellelandsgaten, som begge er 
kommunale gater. Hellelandsgaten er smal og bratt inntil planområdet, og er ikke velegnet til 
stor trafikkøkning. Det er p.t. ikke etablert fortau i Nyeveien i aktuelle område.

• Trafikkmengde
• Ulykkessituasjon
• Trafikksikkerhet for myke trafikanter
• Kollektivtilbud

5.10 Barns interesser
I og rundt planområdet er det store friluftområder som innbyr til lek og aktivitet. Området gir 
gode og trygge aktivitetsmuligheter og oppvekstvilkår for barn og unge.

5.11 Sosial infrastruktur
• Skolekapasitet
Nærmeste barne- og ungdomsskole ligger på Husabø og er 1,5 km unna planområdet.

• Barnehagedekning
Nærmeste barnehage er på Lagård og ligger ca 2,0 km unna.
• Annet

5.12 Universell tilgjengelighet
Ikke beskrevet

5.13 Teknisk infrastruktur

• Vann og avløp
Området har nærhet til eksisterende vann- og avløpsledning i Nyeveien og Hellelandsgaten. 
• Trafo
Etablert trafostasjon er ca 100 meter lenger nord i Nyeveien fra planområdet.

• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m
Ikke beskrevet
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5.14 Grunnforhold
• Stabilitetsforhold
Øvre deler av planområdet består av bart fjell, stedvis med tynt dekke og nedre deler består 
av tynn morenemasse. Ikke kjennskap til at området har ustabile grunnforhold.

• Ledninger
Ikke beskrevet

• Ev. rasfare
Ikke beskrevet

5.15 Støyforhold
Det er p.t. ikke kjennskap til noen forurensningskilder i området som det må utføres 
avbøtende tiltak til. Temaet støy dreier seg i denne sammenheng fra trafikken i Nyeveien og 
Hellelandsgaten.

5.16 Luftforurensing
Det er p.t. ikke kjennskap til noen forurensningskilder i området som det må utføres 
avbøtende tiltak til. Temaet støv dreier seg i denne sammenheng fra trafikken i Nyeveien og 
Hellelandsgaten.

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
• Risikomatrise, alle relevante forhold skal vurderes

• Rasfare
Ikke beskrevet

• Flomfare
Deler av planområdet er utsatt for 200-årsflom hvor eksisterende bebyggelse ikke er sikret.

• Vind
Ikke beskrevet

• Støy
Ikke beskrevet

• Luftforurensing og foruensing i grunnen

• Beredskap og ulykkesrisiko
Utrykningskjøretøy (brannbil/sykebil) har adkomstmulighet fra Nyeveien.

5.18 Næring
Det er ikke etablert formål for næring innenfor planområdet.

5.19 Analyser/ utredninger
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
6.1 Planlagt arealbruk
Plankartet viser eksakt hvor 
planområdet befinner seg.

Arealer er påført plankartet.
På grunn av topografien i 
planområdet vil det være 
nødvendig med noe terreng
bearbeiding. Skjæringer, 
fyllinger og støttemurer er 
ikke vist i plankartet.

Formål (sosikode) Areal (kvm)
Frittliggende boligbebyggelse 
(1111)

385

Konsentrert boligbebyggelse 
(1112)

1093

Blokkbebyggelse (1113) 290
Garasjeanlegg (1119) 75

Lekeplass (1610) 63
Veg (2010) 746

Kjøreveg (2011) 588
Annen veggrunn – tekn. anlegg 
(2018)

78

Parkeringsplasser (2082) 321
Grønnstruktur (3001) 2559

Sum areal planområdet 6201
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6.2 Reguleringsformål
Planområdet reguleres til følgende formål:

- Bebyggelse og anlegg for:
Boligbebyggelse frittliggend småhusbebyggelse BF
Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse BK
Boligbebyggelse BB
Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse f:GB
Lekeplass f_L

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for:
Veg o_V
Kjørevegf_ AV1-f_AV2
Parkeringsplasser f_P1

- Grønnstruktur for
Grønnstruktur GR

- Hensynssoner for:
Frisikt
Flomfare H320

6.3 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
De formålene som gjennomgås i planbeskrivelsen er følgende:

Bebyggelse og anlegg for boligbebyggelsen for:
frittliggende småhusbebyggelse (BF), 
boligbebyggelse for konsentrert småhusbebyggelse (BK), 
boligbebyggelse for blokkbebyggelse (BB), 
garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse (f_GB) og lekeplass, (f_L)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for 
veg (o_V, 
kjøreveg (f_AV1-f_AV2) 
parkeringsplasser (f_P1)

Grøntstruktur for 
Grøntstruktur GR

6.4 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives
Planområdet består før utbygging av to boliger som er revet, samt et stort ubebygd 
friområde. Tidligere boliger mot Nyeveien erstattes av leilighetsbygg med tilhørende anlegg. 
Ubebygd friområde fortettes med 3 tomannsboliger og en enebolig. 
Selve utfordringen til fortetting av området er å tilføre området nye landskapstilpassede 
boliger. Kjøreveg helt til boligene må lages mest mulig skånsom med tanke på 
landskapsinngrep. Skjæringer/fyllinger må tilbakeføres til naturterreng når disse er ferdig 
etablert.

6.5 Bebyggelsens plassering og utforming
Innenfor angitte byggegrenser for frittliggende småhusbebyggelse merket BF kan det 
oppføres en enebolig i inntil 2 etasjer med hovedetasje/underetasje uten utnyttbart loft.
Bebyggelsen skal ha saltak. Takvinkel skal ligge i intervallet 25-35 grader. Maksimalt tillatte 
mønehøyde er kote 38.00. Maksimalt tillatt bebygd areal er BYA er 40 %.
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Innenfor angitte byggegrenser for konsentrert småhusbebyggelse merket BK kan det 
oppføres kjedet tomannsbolig, med inntil 6 boenheter. Boligene kan oppføres i inntil 
2 etasjer. Bebyggelsen skal ha saltak. Takvinkel skal ligge i intervallet 25-35 grader. 
Maksimalt tillatt bebygd areal er BYA er 50 %.
Boligene skal tilpasses omgivelsene i form, materialer og fargevalg.

Innenfor angitte byggegrenser for blokkbebyggelse merket BB, fjernes eksisterende ruin etter 
enebolig, og erstattes med leilighetsbygg med inntil 6 boenheter, oppført i 3 etasjer. 
Leilighetsstørrelsene er på 59,5 kvm i 1. etasje og 84,6 kvm i 2. og 3. etasje.
Bebyggelsen skal ha saltak. Takvinkel skal ligge i intervallet 30-35 grader. Møneretning skal 
være parallelt med gateløpet i Nyeveien. Maksimalt tillatte mønehøyde er k 26.50. Maksimalt
tillatt bebygd areal er BYA er 100 %.

Innenfor området f_GB skal det etableres felles garasjeanlegg for boligene i BK. Hver 
boenhet disponerer en garasjeplass.

6.6 Bebyggelsens høyde
For frittliggende småhusbebyggelse BF er maksimalt tillatte mønehøyde kote 38.00.
For konsentrert småhusbebyggelse BK er maksimal tillatte mønehøyde er henholdsvis 
kote 34.00, kote 36.00 og kote 38.00.
For blokkbebyggelse merket BB er maksimalt tillatte mønehøyde er k 26.50.
For garasjeanlegget f_GB er maksimalt tillatt møne-/gesimshøyde er k 36.00.

6.7 Grad av utnytting (veileder) Forskrift
• BYA, BRA, %-BYA eller %-BRA
For frittliggende småhusbebyggelse BF er maksimalt tillatt bruksareal BRA er 300 kvm.
For konsentrert småhusbebyggelse BK er maksimalt tillatt bruksareal BRA er 700 kvm.
For blokkbebyggelse BB er maksimalt tillatt bruksareal BRA 750 kvm.

6.9 Antall boliger, leilighetsfordeling
Det er planlagt blokkbebyggelse for 6 boenheter, kjedet tomannsbolig for 6 boenheter.

6.9 Boligmiljø/ bokvalitet
Ikke beskrevet

6.10 Parkering
• Antall parkeringsplasser
Parkeringsdekningen i området er 1,5 parkeringsplass pr. boenhet. 
Boligene i BK og BF har parkering på egen grunn og i felles garasjeanlegg f_ GB.
Eneboligtomtene merket BF har avsatt plass til egen garasje, en biloppstillingsplass og 
sykkelparkering på egen grunn for eneboligen. 
Tomannsboligene merket BK har garasje i felles garasjeanlegg merket f_GB hvor det er en 
garasjeplass pr. boenhet. I tillegg disponerer leilighetene en felles biloppstillingsplass og 
felles sykkelparkering i tilknytning til boligen.
Parkering for BB er i gårdsrom bakenfor bygningsmassen med gjesteparkering langs med 
gateløpet i nedre del av ny kjøreveg.
Blokkleilighetene har uteboder, felles sykkelparkering og felles biloppstillingsplasser i 
bakgården. Minimum høyde på planert terreng er k 13.50. Området omfatter 2 felles 
gjesteparkeringsplasser for boligene i BB.

• Begrunnelse for eventuelle avvik fra normen for
parkeringsdekning.

6.11 Tilknytning til infrastruktur
Ikke beskrevet
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6.12 Trafikkløsning
• Tilknytning til overordnet vegnett
Planområdet har adkomst fra Nyeveien via Hellelandsgaten. Enebolig og tomannsboligene 
har felles adkomstvei fra Hellelandsgaten, noe som gir kjøreadkomst til hver enkelt bolig. 
Vegen vil ha en forstøtningsmur mot øst på store deler av strekket. Blokkleilighetene har 
adkomst fra Nyeveien. Avkjørsel til boligblokken i BB er sideforskjøvet ca 4 meter mot nord 
langsmed Nyeveien i forhold til gjeldende plan. Parkering for boligene er på baksiden av 
bygningen mot f_AV1. Felles hovedinngang for leilighetene i BB er på baksiden av 
bygningen mot f_AV1.

6.13 Kjøreatkomst
Veg merket o_V1 og o_V2 omfatter Nyeveien og utvidelse av Hellelandsgaten. 
Kjøreveg merket f_AV1 omfatter felles adkomstvei til boligene i BK og BF. Regulert
veibredde er 3.5 meter. 
Kjøreveg merket F_AV2 er felles avkjørsel for boligene i BB.

6.14 Utforming av veger
• Bredde og stigningsforhold
Hellelandsgaten utvides med 1 meter i nedre deler av gateløpet. Begrunnes med at 
eksisterende gateløp er smalt og en breddeutvidelse bedrer adkomstforholdene for brannbil 
og lastebil.
Vegen til eneboligene og tomannsboligene vil ha en stigning på 1:6, med bratteste parti i 
nedre deler av veien mot Hellelandsgaten.
Multiconsult har utført beregninger av adkomstveien til boligene i BK og BF, se vedlegg 7. 
Snitt og profiler viser hvordan veglinjen legges i terrenget og hvordan veglinjen ligger i 
forhold til planlagt bebyggelse mot Nyeveien. Mot øst anlegges støttemur for å ta opp 
høydeforskjellen mellom ny veg og terrenget nedenfor. Støttemuren blir på det høyeste om 
lag 7 meter. Veien sikres ved at det lages utsparinger og settes opp guardrail på muren. 
Veirekkverket er vanlig standard i henhold til håndbok 018.

• Avvik fra vegnormalen beskrives

6.15 Krav til samtidig opparbeidelse

6.17 Tilgjengelighet for gående og syklende

6.18 Felles atkomstveger, eiendomsforhold

6.19 Planlagte offentlige anlegg

6.20 Miljøoppfølging
• Miljøtiltak

6.21 Universell utforming

• Hvordan universell tilgjengelighet skal løses.
Planforslaget stiller ingen særskilte krav til universell utforming. Følgende hensyn er tatt 
hensyn til:
- Trinnløs adkomst fra bil til bolig for alle boenheter i planområdet.
- Tilgjengelighet i bolig i tråd med krav i TEK10
- Tilgjengelighet til felles lekeareal
- Felles heis i boligblokk
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Alle boenheter i BK og BF er universelt utformet i henhold til gitte krav i TEK10. TEK10 stiller 
krav til at det skal være planfri adkomst til alle boliger. Planforslaget viser planfri 
rullestoladkomst for boligene i BB, hvor alle leilighetene kan nås via felles heis. 
Hovedadkomst til leilighetene i BB er fra parkeringsplass i bakgård.
Boligene i BF og BK har kjøreadkomst til den enkelte bolig. Stigningsforholdet i ny avkjørsel 
f_AV1 er ca 1:6, noe som er for bratt for rullestoladkomst. Den enkelte bolig i BF og BK har 
gjesteparkeringsplass med rullestoladkomst til hovedinngang for boligen. 
Planforslaget tilrettelegger for universell utforming

6.22 Uteoppholdsareal
• Privat og felles uteoppholdsareal, størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal
Eneboligen har privat uteoppholdsareal på egen grunn i tilknytning til boligen, som utgjør et 
areal på om lag 150 kvm. 
Tomannsboligene har privat uteoppholdsareal i tilknytning til den enkelte boenhet. Dette 
utgjør et areal på til sammen 200 kvm pr. tomannsbolig.
Blokkleilighetene har uteoppholdsareal på private balkonger/terrasser, samt at de disponerer 
felles lekeareal f_B/L. Private balkonger/terrasser utgjør fra 9 til 30 kvm pr. boenhet.

• Lekeplasser
Det tilrettelegges for felles lekeareal i tilknytning til nye leiligheter i BB. Området har 
begrenset areal, da det ligger på taket av boder/parkering til boligene i BB. Området ligger på 
maks kote 17, som er i samme høyde som avkjørsel i Hellelandsgaten, og sikres med gjerde 
med port. Lekearealet er solrikt, og har min. plass til ett huskestativ og en sandkasse. 
Regulert areal på 63 kvm. Adkomst til lekearealet er fra bakgården.

• Begrunnelse for evt avvik fra vedtekter/normer
Er ikke oppgitt.

• Ivaretakelse av eksisterende og evt ny vegetasjon
Området omfatter randsonen rundt planlagt bebyggelse, samt ubebygde deler av 
eksisterende kolle. Innenfor området er det ikke tillatt å etablere byggetiltak eller inngrep som 
er til hinder for områdets bruk som friluftsområde for allmennheten. 
Fyllingskanter til felles adkomstvei, f_AV1 kan etableres innenfor området, men skal 
beplantes med stedegen vegetasjon og tilbakeføres til friluftsområde når vegen er ferdig 
opparbeidet.

• Offentlige friområder

• Arealstørrelse

• Turveier

• Atkomst og tilgjengelighet

• Sesongbruk

• Andre uteoppholdsarealer

• Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse
Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at før det gis byggetillatelse, skal forhold knyttet til 
radon dokumenteres og ev. avbøtende tiltak skal skisseres. Før det gis brukstillatelse for nye 
boliger i BB, skal felles lekeplass f_L skal være ferdig opparbeide. Vann og avløp skal være 
ferdig opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund

6.24 Kollektivtilbud
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Ikke beskrevet

6.25 Kulturminner
• Løsninger i forhold til kulturminner-ikke beskrevet
6.26 Sosial infrastruktur
Ikke beskrevet

6.27 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Ikke oppgitt

6.28 Plan for avfallshenting/ søppelsug
Ikke oppgitt

6.29 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS

• Radon
Forholdet er avklart i gjeldende plan. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i 
byggeforskriften TEK10, vedtatt i 2010. De målingene som er foretatt i Egersund er generelt 
lave og radon anses således ikke å være et stort problem. 
Ny bebyggelse er sikret mot radon. Dette ved at forhold knyttet til radon skal dokumenteres 
og ev. avbøtende tiltak skisseres før det gis byggetillatelse. Forholdet er sikret i 
rekkefølgebestemmelse til reguleringsplanen.

• Flomfare
Eksisterende bebyggelse mot Nyeveien er ikke sikret for 200-års flom. Planforslaget har som 
mål å sikre den nye bebyggelsen mot 200 års flom, det vil si at ferdig planert byggetomt 
innenfor flomsonen legges på minimum k 13.50, jf. beregninger utført av NVE.
• Adkomst for utrykningskjøretøy
Dette grunnet bratt stigning på Hellelandsgaten, samt at gaten har smalt gateløp. 
Planforslaget viser utvidelse av Hellelandsgaten med 1 meter. Dette muliggjør adkomst for 
brannbil fra Nyeveien via Hellalandsgaten til ny adkomstvei. Brannbilen har kun 
kjøreadkomst fra sørlig retning. 
Alle nye boenheter i planområdet har tilrettelagt adkomst for brannbil. Dette ved at 
Hellelandsgaten er utvidet med 1 meter, samt at svingradius Hellelandsgaten – ny 
adkomstvei er dimensjonert for lastebil. Brannbilen kan kun ankomme øvre deler av 
planområdet fra sørlig retning i Nyeveien.

• Oppsummering av ROS-analysen
ROS-analysen skal gi et representativt bilde av risiko forbundet med fremtidig utbygging i 
området. I henhold til forslagsstiller viser deres sårbarhetsvurdering at planområdet i liten 
grad er sårbart overfor uønskede hendelser.

6.30 Rekkefølgebestemmelser
Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at før det gis byggetillatelse, skal forhold knyttet til 
radon dokumenteres og ev. avbøtende tiltak skal skisseres. Før det gis brukstillatelse for nye 
boliger i BB, skal felles lekeplass f_L skal være ferdig opparbeide. Vann og avløp skal være 
ferdig opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune, før det gis brukstillatelse for 
nye boliger i planområdet. Felles parkeringsanlegg i GB, skal ferdigstilles før det gis 
brukstillatelse for boligene i BK.

7 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET

Siden planforslaget er en endring av gjeldende reguleringsplan er det mange forhold som er 
avklart i planprosessen til gjeldende plan. I det følgende vil man derfor i hovedsak beskrive 
virkninger av endringene i planforslaget.
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7.1 Overordnede planer
Reguleringsplanen er i samsvar med kommuneplanen for området. Kommuneplanen stiller 
særskilte krav til uteoppholdsareal, barn og unge og universell utforming. I det følgende 
beskrives forhold knyttet til uteoppholdsareal for planlagt bebyggelse. Forhold knyttet til barn 
og unge og universell utforming er omtalt i pkt. 6.1.3 og 6.1.4

7.2 Landskap
I området BF erstattes en enebolig med et felles garasjeanlegg for boligene i BK, med plass 
til 6 biler. Garasjeanlegget vil ha en lavere mønehøyde enn tidligere innregulerte enebolig i 
gjeldende plan, og vil dermed fremstå som mindre synlig i terrenget. Planforslaget viser 
planlagt bebyggelse som er godt landskapstilpasset i form, høyde og volum.  
Adkomst til boligene i BK og BF var i gjeldende plan vist som gangadkomst med felles 
heisløsning ned mot Hellelandsgaten. Grunnet høy byggekostnad er denne løsningen ikke 
realiserbar. Adkomstveien utvides med ca en meter slik at den kan brukes som kjørevei. 
Regulert bredde er 3,5 meter. Utvidelsen av veien vil gi utslag i større behov for 
forstøtningsmurer, da spesielt mot planlagt bebyggelse i BB og mot friluftsområde i øst. 
Synligheten av disse murene vil være liten fra gateløpet i Nyeveien, da bygningsmassen i BB 
skjermer for innsyn. Vegens fyllingskanter beplantes med stedegen vegetasjon etter vegen 
er ferdig opparbeidet, slik at disse integreres i friluftsområdet for øvrig. En utvidelse av vegen 
vurderes ikke å ville gi økte landskapsmessige konsekvenser i området. Fjernvirkningen av 
vegen fremkommer i vedlegg 3 fotoillustrasjon. 
Planlagt bebyggelse BB mot Nyeveien har mindre utnyttelsesgrad, men økt mønehøyde i 
forhold til gjeldende plan. Planområdet befinner seg i et terreng som tåler bebyggelse av 
større skala. Bakenforliggende terreng er stigende, og en økning i bygningens høyde vil 
derfor ikke oppleves som dominerende i forhold til landskapet. 
Planforslaget vil ikke ha negative landskapsmessige konsekvenser.

7.3 Stedets karakter
Planforslaget viser ulik type bebyggelse. Gjeldende reguleringsplan legger til rette for en 
utbygging av området med 14 boenheter, hvorav planforslaget reduserer antall boenheter til 
13. Illustrasjonen som viser blokkbebyggelsen sett fra gateplan viser at en har forsøkt å 
tilnærme seg omkringliggende bebyggelse med hensyn til materialbruk og takform.
Vedrørende høyde vil blokkbebyggelsen ruve i forhold til eksiste4rende bebyggelse. I 
gjeldende reguleringsplan er det tillatt å oppføre blokkbebyggelse med maks mønehøyde på 
kote 23.5. Nordre del av blokkbeyggelsen mot naboeiendommen gnr 46 bnr 30 gir tillatelse til 
maks mønehøyde på 22.5. Det nye planforslaget derimot gir tillatelse til maks mønehøyde på 
kote 26.5, og er en betydelig økning på 3 meter.

7.4 Byform og estetikk
Planlagt garasjeanlegg har samme form og uttrykk som øvrig planlagt bebyggelse i BK og 
BF. Ny bebyggelse er tilpasset eksisterende bebyggelse i området i takform, trepanel og 
volum. 
Adkomstveien til boligene i BK og BF er smal og bratt, noe som gjenspeiler gateløpet til 
mange smågater i området på Hafsøy. 
Planlagt bebyggelse BB er forsøkt tilpasset den eldre trehusbebyggelsen i området, både i 
takform, trepanel og volum. Bygningsmassen har en grunnflate på ca 230 kvm. Ved å bryte 
opp takflaten på bygningen i mindre flater og i ulike høyder, gjenspeiles eneboligstrukturen i 
området samt at det gjør bygningsmassen mindre dominerende i bygningsmiljøet. 
Bygningsmassen er plassert så tett inntil Nyeveien som mulig, dette for å videreføre 
bebyggelsesstrukturen i strøket omkring. Sett fra gateløpet vil bygningsmassen i følge 
forslagsstiller, tross større volum og høyde enn tilliggende boliger, ikke oppleves som 
dominerende da fasadene er brutt opp i ulike flater og gitt ett eneboligpreg,
se fotoillustrasjon.
Planforslaget vil ikke ha negative konsekvenser for bygningsmiljøet i området.
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7.5 Kulturminner og kulturmiljø, ev. verneverdi
Det er p.t. ikke påvist funn av fredede kulturminner i området, jf. temakart Rogaland. 
Planforslaget vil ikke ha konsekvenser for aktuelle forhold.

7.6 Forholdet til naturmangfold
I forhold til naturmangfoldloven § 8-12 vurderer vi at kunnskap om naturmangfoldet står i 
forhold til inngrepets karakter. Planlagt bygningsmasses inngrep i terreng og natur er svært 
små sett i forhold til å kunne bidra til en økt samlet belastning på naturtypen i området.
Planforslaget vil ikke ha negativ innvirkning på naturmangfoldet i området.
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7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Regulert friluftsområde har tilnærmet samme areal som gjeldende plan på til sammen 2,5 
daa, som vist i plankartet.

7.8 Uteområder
Kommuneplanen stiller minste krav til uteoppholdsareal for leiligheter som er 25 kvm pr. 
enhet, hvorav inntil 10 kvm skal være på privat terrasse/balkong, resten skal være 
fellesarealer. For enebolig/tomannsbolig er kravet 150 kvm pr. boenhet.
Boenhetene i blokkbebyggelsen BB disponerer private terrasser/balkonger med følgende 
arealer:

Boenhet i BB UOA 
(kvm)

Leilighet 1 – 1. et 9,0

Leilighet 2 – 1. et 9,0
Leilighet 3 – 2. et 30,0

Leilighet 4 – 2. et 30,0
Leilighet 5 – 3. et 30,0

Leilighet 6 – 3. et 30,0

For blokkbebyggelsen er privat uteareal for leilighetene i 1. etasje plassert på bakkeplan ut 
mot Nyeveien, mens leilighetene i 2. og 3. etasje har privat uteareal på to private balkonger, 
en på østsiden og en på vestsiden. Uteoppholdsareal for boligene i 1. etasje er litt mindre 
enn krav satt i kommuneplanen, men for de øvrige leilighetene er kravet innfridd. Alle 
boligene i BB disponerer felles lekeareal i vest. 

Tabellen under viser fordeling av uteoppholdsareal for den enkelte boenhet i BF og BK:

Område Antall 
boenh.

Tomt
(kvm)

UOA pr.enhet
(kvm)

BF 1 360 ca 150

BK 6 1093 ca 100

For boenhetene i BF og BK er det ikke regulert inn felles lekeareal. Hver boenhet i BK 
disponerer ca 100 kvm uteoppholdsareal i tilknytning til egen bolig, mens boligen i BF 
disponerer 150 kvm uteoppholdsareal i tilknytning til egen bolig. 
Planforslaget legger opp til at friluftsområdet innenfor planområdet kan benyttes av de ulike 
boenhetene i planområdet til uteaktiviteter. Toppen av kollen er vanskelig tilgjengelig, men 
har delvis tidligere vært benyttet som leke- og aktivitetsområde for barn. 
Øst for planområdet ligger et stort offentlig friområde langs elva, ved Elverhøy og videre opp 
mot Vannbassengan. Området er variert og har et godt tilrettelagt turterreng. 
Planforslaget gir gode og trygge leke- og uteoppholdsareal for nye boliger innenfor 
planområdet.

7.9 Trafikkforhold
• Vegforhold
Forholdet er avklart i gjeldende reguleringsplan, som viser avkjørsel fra Nyeveien og 
Hellelandsgaten. Det er ikke funnet riktig å endre på eksisterende veisystem i disse 
gateløpene.

• Trafikkøkning/reduksjon
Etablering av kjørevei til boligene i BK og BF medfører at det genereres mer trafikk i 
Hellelandsgaten, som er en smal og bratt gate. Konsekvens av dette, er det regulert inn en 
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utvidelse mot nord i nedre del av Hellelandsgaten, for å gi tilstrekkelige svingradier i krysset 
med Nyeveien og ny kjørevei.

• Kollektivtilbud

7.10 Barns interesser
• RPR for barn og planlegging

7.11 Sosial infrastruktur
• Skolekapasitet
• Barnehagekapasitet
• Annet

7.12 Universell tilgjengelighet
Planforslaget tilrettelegger for universell utforming.

7.13 Energibehov – energiforbruk

7.14 ROS

• Rasfare

• Flomfare
Flomutsatte områder er vist i plankartet som flomsone, jf. NVE’s flomsonekart for Egersund 
(2010). Innenfor sonen er minimum tillatte høyde for ferdig avrettet tomt k 13.50 eller høyere, 
jf. uttalelse fra NVE, se vedlagte kopi av e-post av 02.04.12.

• Vind

• Støy
Det er foretatt en støyberegning av vegtrafikkstøy i området. Støyberegningen konkluderer 
med at blokkbebyggelsen mot Nyeveien ligger innenfor gul sone med støynivå over Lden = 55 
dB, mens tomannsboliger og enebolig, samt lekeplassen ligger utenfor gul sone. 
Støyreduserende tiltak er nødvendig for balkonger/fasader på østsiden av blokka. Se 
vedlegg 6 for fullstendig støyrapport.

• Luftforurensning
Temaet støv er i denne sammenheng vegtrafikkstøv fra Nyeveien på planlagt bebyggelse i 
BB. Hver leilighet har to balkonger, en ut mot Nyeveien og en mot bakgården. Det må tas 
hensyn til utforming av balkongene mot Nyeveien, slik at disse i størst mulig grad kan 
skjermes for støv fra Nyeveien. Felles lekeareal er plassert i bakkant av bygningsmassen, 
hvor bygningen vil skjerme lekeplassen for støv fra Nyeveien.  
De øvrige boenhetene i BK og BF vil ikke få vegtrafikkstøv fra Nyeveien, da disse er plassert 
i lenger avstand fra veien og ligger høyere oppe i terrenget.

• Forurensning i grunnen
Det er p.t. ikke kjennskap til noen forurensningskilder i området som det må utføres 
avbøtende tiltak til. Det er ikke foreslått tiltak i planområdet som skulle virke forurensende på 
miljøet.

• Beredskap og ulykkesrisiko

• Andre relevante ROS tema
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• Endringer som følge av planen, samme tema behandles som i beskrivelse av planområdet i 
tillegg til ev. nye tema som oppstår som følge av planleggingen

7.16 Teknisk infrastruktur

• Vann og avløp
Planforslaget medfører økt belastning på det kommunale vann- og avløpsnettet.

• Trafo
Planforslaget medfører økt belastning på det strømnettet og må kobles til nærmeste trafo.

7.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Ingen kjente.

7.20 Avveining av virkninger

8 KONSEKVENSUTREDNING

8.3 Dersom reguleringsplanen ikke er konsekvensutredningspliktig bør dette kort 
begrunnes
Planforslaget utløser ikke krav til konsekvensutredning da det er i trå med kommuneplanens 
arealformål og ikke medfører 

9 INNKOMNE INNSPILL

9.1 Merknader

 Statens vegvesen Region vest. Brev av 20.10.11
Innhold:
Opplyser at planområdet i hovedsak berører kommunalt vegnett. SV har derfor ingen 
merknader til planoppstart. Anbefaler at planens avgrensning også omfatter kryss mellom 
Hellelandsgaten og Nyeveien for å sikre adkomstens utforming.

Forslagstillers kommentar:
Uttalelsen tas til etterretning.

Kommunen kommentar:
Planområdet omfatter krysset mellom Hellelandsgaten og Nyeveien der plankartet viser len 
løsning vedrørende adkomst til boligområdet.

 Rogaland Fylkeskommune. Regionalutviklingsavd. Brev av 11.10.11
Innhold:
Opplyser at planområdet er regulert som boligområde i gjeldende kommuneplan. Henviser til
gjeldende kommuneplan som sier at Bebyggelsen skal gis en mest mulig skjermet og lite 
iøynefallende plassering i terrenget, og ber om at dette ivaretas i planarbeidet. Siden 
området ligger nær bevaringssoner i Egersund, er det viktig at utbygging ivaretar de 
estetiske kvaliteter som finnes i eksisterende bygningsmasse i området. Fylkesrådmannen 
anmoder effektiv utbyggingstetthet, dog uten å gå bekostning av andre hensyn. Det skal 
legges til rette for gode uteoppholdsarealer på bakkeplan for barn, unge og voksne. Det skal 
være gode sol- og støyforhold både på privat og felles uterom. Lekeareal skal være i henhold 
til bestemmelsene i gjeldende kommuneplan. Det må gjennomføres en støyfaglig utredning 
for planområdet som inntas i bestemmelsene, samt at planutforming sikrer at grenseverdiene 
for støy ikke overskrides (MD T-1442). Planleggingen må ha prinsippene om universell 



21

utforming som premiss, både i forhold til bygninger og uteoppholdsareal (TEK10). Sikres i 
bestemmelsene. Det må utformes lett tilgjengelige, overdekte, opplyste og låsbare 
sykkelparkeringsplasser. Opplyser at det skal utføres en ROS-analyse.

Forslagstillers kommentar:
Estetikk og tilpasning til eksisterende bebyggelse er ivaretatt i planforslaget, se 
planbeskrivelsen kap. 6.4. 
Kommuneplanens bestemmelser § 3-2 setter krav til utendørs leke- og oppholdsarealer for 
barn og voksne. Planforslaget tilrettelegger for felles lekeareal på 63 kvm. For øvrig består 
planområdet av store friluftsområder som kan benyttes til ulike aktivitet. Krav til støy er 
ivaretatt i bestemmelsens § 3, 3. ledd.
Universell utforming er lagt som premiss for planleggingen. ROS-analyse er utført.

Kommunens kommentar
Det er vanskelig å vurdere konsekvensene av bebyggelsens plassering og volum da det ikke 
foreligger illustrasjon som viser det totale bildet. Det er lagt ved illustrasjon som viser 
blokkbebyggelsen og dens virkning sett fra gateplan Nyeveien og 

 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). E-post av 14.11.11
Innhold:
Opplyser at deler av planområdet som ligger ned mot Nyeveien er flomutsatt. Flomsonekart 
for Egersund finnes på www.nve.no. Flomutsatte områder bør vises med hensynssone med 
tilhørende bestemmelser for å ivareta krav i TEK 10. Minner også om retningslinjer NVE 
2/2011 Flaum og skredfare i arealplanar.

Forslagstillers kommentar:
Flomutsatte områder er definert ut fra NVE’s flomsonekart, og markert i plankartet med 
hensynssone flom. Tilhørende bestemmelser fastsetter flomsikker byggehøyde, og hvilke 
tiltak som tillates innenfor flomsonen. NVE har utført en beregning av flomsikker høyde 
innenfor planområdet, se vedlagte kopi av e-post fra NVE, datert 02.04.12.

 7.4 Eigersund kommune. Felles brukerutvalg. Brev av 16.11.11
Innhold:
Forutsetter at krav til universell utforming ivaretas og beskrives.

Forslagstillers kommentar:
Universell utforming er lagt som premiss for planleggingen, se planbeskrivelsen kapittel 
6.1.4.

 7.5 Eigersund kommune, Plankontoret. Brev av 11.01.12
Nye bygg skal tilpasses omgivelsen, dvs. den eldre trehusbebyggelsen med takform m.m. 
Det skal legges ved illustrasjon som viser området etter det er utbygd. Det må gjøres en 
arkitektonisk og formmessig vurdering av prosjektet slik at det ikke skiller seg ut fra strøkets 
karakter, mtp utnyttelsesgraad, uttrykk og volum. 
Forhold til flom må dokumenteres av fagkyndig. Avkjørsel skal redegjøres for, herunder 
svingbevegelser og frisikt. Redegjøres for adkomst for brannbil og lignende. 
Trafikksikkerhet – avkjørsel og skille mellom gående og kjørende. Frisiktlinjer og fortau må 
vises gjennom planområdet. Forholdet til universell utforming må redegjøres for. 
Landskapstilpassning og estetikk må redegjøres for herunder beskrivelse av inngrep og snitt. 
Uteoppholdsareal – det skal avsettes minst 150 kvm uteareal pr. boenhet. Arealet skal være 
tilgjengelig og egnet til lek, utfoldelse og opphold utendørs. Private og felles uterom skal ha 
gode sol- og støyforhold.

Forslagstillers kommentar:
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Ny bebyggelse innenfor planområdet er tilpasset eksisterende eldre trehusbebyggelse i 
området. Se vedlagte fotoillustrasjon og perspektiv. Flomutsatte områder er vist i plankartet 
med hensynssone og tilhørende bestemmelse. Flomsikker byggehøyde er angitt etter 
beregninger utført av NVE, se vedlegg med kopi av uttalelse fra NVE - datert 02.04.12. 
Avkjørsler og frisikt er utarbeidet i henhold til vegnormal. Adkomst for brannbil er ivaretatt i 
planforslaget og beskrevet i kap. 6.2.3 i planbeskrivelsen. Universell utforming er ivaretatt i 
best mulig grad og beskrevet i kap. 6.1.4. Uteoppholdsareal er beskrevet i kap. 6.1.1. 9.2 

Saksbehandlers vurderinger:
Innsendt planbeskrivelse og øvrige plandokumenter er utarbeidet på en god og oversiktelig 
måte som gir innsikt i hvordan en ønsker planområdet utbygd. Det er til tider utfordrende å 
fortette i et etablert området slik som i dette tilfelle. Det er klart at tiltakene her vil bli synlig fra 
omkringliggende miljø, men det er allerede regulert med formål å fortette området. 
Illustrasjonen spesielt sett fra gateplan gir godt bilde for hva som vil bli bygget nederst. En 
savner derimot illustrasjon som viser fjernvirkningen av tiltakene som foreslås oppå 
Langaardsfjellet da spesielt med hensyn til ny adkomstvei til eneboligene og 
tomansboligene. 

Universell utforming:

Økonomiske konsekvenser:

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
277250 Detaljreguleringsplan Langgårdsfjellet
277251 1868 bestemmelser.docx
277252 1868 bestemmelser_vist endringer.docx
277253 1868 planbeskrivelse.docx
277254 1868 planbeskrivelse_vist endringer.docx
277255 1868 plankart.pdf
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277256 1868 vedlegg 1 brannbil.pdf
277257 1868 vedlegg 2 fasader BB-BK.pdf
277258 1868 vedlegg 2 plan snitt fasade BB.pdf
277259 1868 vedlegg 3 fotoillustrasjoner.pdf
277260 1868 vedlegg 4 soldiagram.pdf
277261 1868 vedlegg 5 flomhøyder NVE.pdf
277262 1868 vedlegg 6 støyrapport.pdf
277263 1868 vedlegg 7 snitt-plan-profil ny kjøreveg.pdf
277264 1868 vedlegg 8 kunngjøring.pdf
277265 1868 vedlegg 9 forhåndsuttalelser.pdf
277266 1868 vedlegg 10 kommentarer til innspill.pdf
277267 1868 vedlegg 11 Oppstartsmøte referat.pdf
277268 1868 vedlegg 12 Møtereferat 110313_signert.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 17.12.2008
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Søknad om reguleringsendring - Reguleringsplan 
Langgaardsfjellet

2 U 04.02.2009
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Reguleringsendring Langgaardsfjellet gnr. 46 
bnr. 38, 59, 81, 101, 187, 378 og 888

3 I 04.10.2011
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Melding om oppstart av detaljreguleringsplan for 
Langgårdsfjellet gnr. 46 bnr. 38 m.fl.

4 I 20.10.2011 Statens vegvesen
Utttalelse til varsel om opppstart av 
detaljreguleringsplan for Langårdsfjellet, gnr. 46 
bnr. 38 m.fl.

6 X 16.11.2011
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
oppstart av detaljreguleringsplan for 
Langgårdsfjellet gnr. 46 bnr. 38 m.fl.

7 I 18.11.2011
Barnas representant i 
plan- og byggesaker

Uttalelse fra BR-representant til 
reguleringsendring Langgaardsfjellet gnr. 46 bnr. 
38, 59, 81, 101, 187, 378 og 888

8 U 11.01.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Reguleringsendring Langgaardsfjellet gnr. 46 
bnr. 38, 59, 81, 101, 187, 378 og 888

9 I 11.05.2012
Kristiansen & Selmer 
Olsen

Reguleringsplan Langgårdsfjellet gnr. 46 bnr. 38 
m.fl.

10 I 21.05.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Vedr. reguleringsplan Langgårdsfjellet -
soldiagram

11 I 08.11.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Innsendelse av planforslag gnr. 46 bnr. 38, 59, 
81, 101, 187, 378, 888

13 U 21.01.2013
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Spørsmål vedr. Langårdsfjellet

14 I 08.02.2013
Kristiansen & Selmer-
Olsen As

Revidert detaljreguleringsplan Langgaardsfjellet  
gnr 46 bnr 38

15 I 21.03.2013
Bertelsen & Garpestad 
AS

Reguleringsplan Langaardsfjellet Gnr 46, Bnr 38 
m.fl.

16 I 22.03.2013
Bertelsen & Garpestad 
AS

Møtereferat 11.03.13 - reguleringsplan 
Langaardsfjellet gnr 46 bnr 38 m.fl.

17 I 09.04.2013
Kristiansen & Selmer 
Olsen as

Detaljreguleringsplan Langgårdsfjellet



 
Parter i saken: 
                 
N ANDERSEN ESPEN HELLELANDSGATEN 10 4370 EGERSUND  
N ANDERSEN MARIT 

NYGAARD 
HELLELANDSGATEN 10 4370 EGERSUND  

N APELAND LIV ODDBJØRG APELAND 3 4387 BJERKREIM  
N BØ INGUNN HELLELANDSGATEN 7 4370 EGERSUND  
N EDLAND JEANETTE NYEVEIEN 39 4370 EGERSUND  
N EDLAND KJELL INGE NYEVEIEN 39 4370 EGERSUND  
N EIGERSUND KOMMUNE Postboks 580 4379 EGERSUND  
N ERLANDSEN STIG 

HELLELAND 
ASSER HIORTHS GATE 5 4370 EGERSUND  

N ERLANDSEN ÅSE E 
LEIDLAND 

ASSER HIORTHS GATE 5 4370 EGERSUND  

N HETLAND ANTON LAURITZ NYEVEIEN 42 4370 EGERSUND  
N HYTLAND ALF HAFSØYVEIEN 20 4370 EGERSUND  
N KALHOVD ODDNY 

SYNNØVE 
HOLANVEIEN 2 4373 EGERSUND  

N KANESTRØM MARIA D C GAMLEVEIEN 47 A 4370 EGERSUND  
N KANESTRØM ROALD STEN VARBERGVEIEN 30 4371 EGERSUND  
N LILLE-ØSTERHOLT DIANA GAMLEVEIEN 51 4370 EGERSUND  
N MONG MARIE LOUISE LANGAARDS GATE 13 4370 EGERSUND  
N MORTENSEN CHRISTIAN NYEVEIEN 38 4370 EGERSUND  
N NODLAND RØR AS Nyeveien 49 4370 EGERSUND  
N SKEIE KAI OVE HELLELANDSGATEN 5 4370 EGERSUND  
N SKEIE METTE TOLLEFSEN HELLELANDSGATEN 5 4370 EGERSUND  
N SKÅRA EGIL THORFINN LANGAARDS GATE 15 4370 EGERSUND  
N SÆTREVIK ANNE METTE HELLELANDSGATEN 10 4370 EGERSUND  
N TENGESDAL BORGNY 

MARIE 
NYEVEIEN 43 4370 EGERSUND  

N WERSLAND KJELL 
STEINAR 

GRØNEDALEN 44 4371 EGERSUND  

N AASE EGIL LUNDEVEIEN 2 4370 EGERSUND  
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PLANID –

Detaljreguleringsplan for

GNR. 46 BNR. 38 MFL. – LANGGÅRDSFJELLET 

Eigersund kommune

Datert: 23.10.12

BESTEMMELSER

Tilhørende dokumenter:
Plankart i vertikalnivå 1 og 2 datert 23.10.12
Planbeskrivelse datert 04.02.13

GENERELT

§ 1 Det regulerte området er vist på plankartet med angitt plangrense. Innenfor 

plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. 

REGULERINGSFORMÅL

§ 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

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

- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse

- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse

- Boligbebyggelse – blokkbebyggelse

- Garasjeanlegg for boligbebyggelse

- Lekeareal

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2)

- Veg

- Kjøreveg

- Annen veggrunn – tekniske anlegg

- Parkeringsplasser

 Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3)

- Grønnstruktur

 Hensynssoner (PBLR § 12-6)

- a.1 Sikringssoner, Frisiktsone H140

- a.3 Faresone, Flomsone H320

FELLESBESTEMMELSER

§ 3 Estetikk



Den nye bebyggelsen og dets uterom skal ha en estetisk kvalitet som beriker 

det eksisterende miljø, og gis et moderne formuttrykk av høy arkitektonisk 

kvalitet. Bebyggelsen skal ta utgangspunkt i eksisterende bygningsstruktur og 

ha en nøye sammenheng i skala og volum med nabohus og den øvrige 

bygningsmasse. Fasader skal ha trekledning. 

§ 4 Dispensasjon

Myndighet til å tillate dispensasjoner og mindre avvik fra reguleringsplanen er 
tillagt planutvalget.

§ 5 Støy

Alle boenheter i planområdet skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dBA på 

uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt 

støynivå i nattperioden (23-07) ikke overstige L5AF 70 dBA.

§ 6 Strøm

Fremføring av strøm skal skje i form av jordkabel.

§ 7 Parkering

Det skal avsettes 1,25 biloppstillingsplass pr. leilighet/boenhet i BB, BK og BF. 

OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, NR. 1)

§ 8 Frittliggende småhusbebyggelse

8.1 Innenfor området BF kan det oppføres frittliggende småhusbebyggelse 

og mindre uthus. Bebyggelsen skal plasseres innenfor de på planen 

angitte byggegrenser. 

8.2 Bebyggelsen skal kunne oppføres i 2 etasjer. Hovedetasje/underetasje 

uten utnyttbart loft.

8.3 Maksimalt tillatt bebygd areal er BYA er 40 %. 

Tillatt bruksareal BRA er 300 kvm. 

8.4 Bebyggelsen skal ha saltak. Takvinkel skal ligge i intervallet 25-35 grader. 

Maksimalt tillatte mønehøyde er k 38.00. 

§ 9 Konsentrert småhusbebyggelse

9.1 Innenfor området BK kan det oppføres rekkehusbebyggelse i 2 etasjer 

med til sammen opp til 6 boenheter. Bebyggelsen skal plasseres 

innenfor de på planen angitte byggegrenser. 

9.2 Maksimalt tillatt bebygd areal er BYA er 50 %.

Tillatt bruksareal BRA innen området er 700 kvm. 

9.3 Bebyggelsen skal ha saltak. Takvinkel skal ligge i intervallet 25-35 grader. 

Maksimal tillatte mønehøyde er henholdsvis k 34.00, k 36.00 og k 38.00.

9.4 Byggene skal tilpasses omgivelsene i form, materialer og fargevalg. 



§ 10 Blokkbebyggelse

10.1 Innenfor området BB kan det oppføres blokkbebyggelse i opp til 3 

etasjer, med til sammen opp til 6 boenheter. Planert høyde på 

byggetomt er min. kote 13.50. 

10.2 Maksimalt tillatt bebygd areal er BYA er 100 %.

Tillatt bruksareal BRA innen området er 750 kvm. 

10.3 Bebyggelsen skal ha saltak. Takvinkel skal ligge i intervallet 30-35 grader. 

Møneretning skal være parallelt med gateløpet i Nyeveien. Maksimalt 

tillatte mønehøyde er k 26.50. 

10.4 Parkering for leilighetene er innenfor området BB, sammen med 2 

gjesteplasser i ny vei f_AV1. 

§ 11 Garasjeanlegg for boliger

11.1 Innenfor området f_GB skal det etableres felles parkeringsanlegg for 

boligene i BK. Hver boenhet disponerer en garasjeplass. 

11.2 Maksimalt tillatt møne-/gesimshøyde er k 36.00. 

§ 12 Lekeplass

12.1 Innenfor området f_L kan det etableres småbarnslekeplass, som er felles 

for boligene i BB. 

12.2 Lekeplassen anlegges på taket av parkering/utebod, på maks k 17.00, 

med adkomst fra f_P1 og BB. 

12.3 Lekeplassen skal sikres med gjerde. 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, NR. 2)

§ 13 Veg

13.1 Området o_V omfatter utvidelse av Hellelandsgaten.  

13.2 Området f_AV1 omfatter felles adkomstvei til boligene i BK og BF. 

Regulert veibredde er 3.5 meter. Veien skal sikres med guardrail i 

henhold til håndbok 018.

13.3 F_AV2 er felles avkjørsel for boligene i BB. 

§ 14 Parkeringsplasser

14.1 Området f_P1 omfatter 6 parkeringsplasser for boligene i BB. 

Parkeringen etableres på min. kote 13.50.

14.2 Området f_P2 omfatter 2 felles gjesteparkeringsplasser for boligene i BB.

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, NR. 3)

§ 15 Grønnstruktur



15.1 Innenfor området GR er det ikke tillatt med byggetiltak eller inngrep 

som er til hinder for områdets bruk som friluftsområde for allmennheten. 

15.2 Nødvendig grøfter, skjæringer og fyllinger i tilknytning til veg f_AV1 kan 

anlegges innenfor området. Fyllinger skal dekkes med jord, tilsås og 

beplantes. Skjæringer skal så lang mulig dempes og tilsås. 

HENSYNSSONER (PBL 12-6)

§ 16 Frisiktsone H140

Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon som er 

høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå. 

§ 17 Flomsone H320

Minimum tillatte høyde for ferdig avrettet tomt i byggeområdet BB er k 13.50 

eller høyere, i henhold til beregnet flomvannstand ved 200-årsflom fra NVE, 

inkludert 0,3 meter sikkerhetsmargin. 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

§ 18 Før byggetillatelse kan gis må en foreta en fagkyndig vurdering av 

grunnforhold og ev. fare for steinsprang m.m. for naboeiendommene. Ev. 

avbøtende tiltak må skisseres og gjennomføre samtidig med utbygging. 

§ 19 Før det gis brukstillatelse for nye boliger i BB, skal felles lekeplass f_L være ferdig 

opparbeidet.

§ 20 Før det gis brukstillatelse for nye boliger i planområdet, skal vann og avløp 

være ferdig opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune. 

§ 21 Før det gis brukstillatelse for boligene i BK, må felles parkeringsanlegg i GB 

ferdigstilles.



PLANID –

Detaljreguleringsplan for

GNR. 46 BNR. 38 MFL. – LANGGÅRDSFJELLET

Eigersund kommune

Datert: 23.10.12

BESTEMMELSER

Tilhørende dokumenter:
Plankart i vertikalnivå 1 og 2 datert 23.10.12
Planbeskrivelse datert 04.02.13

GENERELT

§ 1 Det regulerte området er vist på plankartet med angitt plangrense. Innenfor 

plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. 

REGULERINGSFORMÅL

§ 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

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

- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse

- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse

- Boligbebyggelse – blokkbebyggelse

- Garasjeanlegg for boligbebyggelse

- Lekeareal

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2)

- Veg

- Kjøreveg

- Annen veggrunn – tekniske anlegg

- Parkeringsplasser

 Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3)

- Grønnstruktur

 Hensynssoner (PBLR § 12-6)

- a.1 Sikringssoner, Frisiktsone H140

- a.3 Faresone, Flomsone H320

FELLESBESTEMMELSER

§ 3 Estetikk



Den nye bebyggelsen og dets uterom skal ha en estetisk kvalitet som beriker 

det eksisterende miljø, og gis et moderne formuttrykk av høy arkitektonisk 

kvalitet. Bebyggelsen skal ta utgangspunkt i eksisterende bygningsstruktur og 

ha en nøye sammenheng i skala og volum med nabohus og den øvrige 

bygningsmasse. Fasader skal ha trekledning.

§ 4 Dispensasjon

Myndighet til å tillate dispensasjoner og mindre avvik fra reguleringsplanen er 
tillagt planutvalget.

§ 5 Støy

Alle boenheter i planområdet skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dBA på 

uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt 

støynivå i nattperioden (23-07) ikke overstige L5AF 70 dBA.

§ 6 Strøm

Fremføring av strøm skal skje i form av jordkabel.

§ 7 Parkering

Det skal avsettes 1,25 biloppstillingsplass pr. leilighet/boenhet i BB, BK og BF. 

OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, NR. 1)

§ 8 Frittliggende småhusbebyggelse

8.1 Innenfor området BF kan det oppføres frittliggende småhusbebyggelse 

og mindre uthus. Bebyggelsen skal plasseres innenfor de på planen 

angitte byggegrenser. 

8.2 Bebyggelsen skal kunne oppføres i 2 etasjer. Hovedetasje/underetasje 

uten utnyttbart loft.

8.3 Maksimalt tillatt bebygd areal er BYA er 40 %. 

Tillatt bruksareal BRA er 300 kvm. 

8.4 Bebyggelsen skal ha saltak. Takvinkel skal ligge i intervallet 25-35 grader. 

Maksimalt tillatte mønehøyde er k 38.00. 

§ 9 Konsentrert småhusbebyggelse

9.1 Innenfor området BK kan det oppføres rekkehusbebyggelse i 2 etasjer 

med til sammen opp til 6 boenheter. Bebyggelsen skal plasseres 

innenfor de på planen angitte byggegrenser. 

9.2 Maksimalt tillatt bebygd areal er BYA er 50 %.

Tillatt bruksareal BRA innen området er 700 kvm. 

9.3 Bebyggelsen skal ha saltak. Takvinkel skal ligge i intervallet 25-35 grader. 

Maksimal tillatte mønehøyde er henholdsvis k 34.00, k 36.00 og k 38.00.

9.4 Byggene skal tilpasses omgivelsene i form, materialer og fargevalg. 



§ 10 Blokkbebyggelse

10.1 Innenfor området BB kan det oppføres blokkbebyggelse i opp til 3 

etasjer, med til sammen opp til 6 boenheter. Planert høyde på 

byggetomt er min. kote 13.50. 

10.2 Maksimalt tillatt bebygd areal er BYA er 100 %.

Tillatt bruksareal BRA innen området er 750 kvm. 

10.3 Bebyggelsen skal ha saltak. Takvinkel skal ligge i intervallet 30-35 grader. 

Møneretning skal være parallelt med gateløpet i Nyeveien. Maksimalt 

tillatte mønehøyde er k 26.50. 

10.4 Parkering for leilighetene er innenfor området BB, sammen med 2 

gjesteplasser i ny vei f_AV1. 

§ 11 Garasjeanlegg for boliger

11.1 Innenfor området f_GB skal det etableres felles parkeringsanlegg for 

boligene i BK. Hver boenhet disponerer en garasjeplass. 

11.2 Maksimalt tillatt møne-/gesimshøyde er k 36.00. 

§ 12 Lekeplass

12.1 Innenfor området f_L kan det etableres småbarnslekeplass, som er felles 

for boligene i BB. 

12.2 Lekeplassen anlegges på taket av parkering/utebod, på maks k 17.00, 

med adkomst fra f_P1 og BB. 

12.3 Lekeplassen skal sikres med gjerde. 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, NR. 2)

§ 13 Veg

13.1 Området o_V omfatter utvidelse av Hellelandsgaten.  

13.2 Området f_AV1 omfatter felles adkomstvei til boligene i BK og BF. 

Regulert veibredde er 3.5 meter. Veien skal sikres med guardrail i 

henhold til håndbok 018.

13.3 F_AV2 er felles avkjørsel for boligene i BB. 

§ 14 Parkeringsplasser

14.1 Området f_P1 omfatter 6 parkeringsplasser for boligene i BB.

Parkeringen etableres på min. kote 13.50.

14.2 Området f_P2 omfatter 2 felles gjesteparkeringsplasser for boligene i BB.

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, NR. 3)

§ 15 Grønnstruktur



15.1 Innenfor området GR er det ikke tillatt med byggetiltak eller inngrep 

som er til hinder for områdets bruk som friluftsområde for allmennheten. 

15.2 Nødvendig grøfter, skjæringer og fyllinger i tilknytning til veg f_AV1 kan 

anlegges innenfor området. Fyllinger skal dekkes med jord, tilsås og 

beplantes. Skjæringer skal så lang mulig dempes og tilsås. 

HENSYNSSONER (PBL 12-6)

§ 16 Frisiktsone H140

Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon som er 

høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå. 

§ 17 Flomsone H320

Minimum tillatte høyde for ferdig avrettet tomt i byggeområdet BB er k 13.50 

eller høyere, i henhold til beregnet flomvannstand ved 200-årsflom fra NVE, 

inkludert 0,3 meter sikkerhetsmargin. 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

§ 18 Før byggetillatelse kan gis må en foreta en fagkyndig vurdering av 

grunnforhold og ev. fare for steinsprang m.m. for naboeiendommene. Ev. 

avbøtende tiltak må skisseres og gjennomføre samtidig med utbygging.

§ 19 Før det gis brukstillatelse for nye boliger i BB, skal felles lekeplass f_L være ferdig 

opparbeidet.

§ 20 Før det gis brukstillatelse for nye boliger i planområdet, skal vann og avløp 

være ferdig opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune. 

§ 21 Før det gis brukstillatelse for boligene i BK, må felles parkeringsanlegg i GB 

ferdigstilles. 
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1 BAKGRUNN OG RAMMER FOR PLANARBEIDET

1.1 Bakgrunn

1.1.1 Forslagsstiller og planlegger

På vegne av grunneier Bertelsen & Garpestad as, har Kristiansen & Selmer-Olsen as 

tatt på seg arbeidet med å utarbeide detaljreguleringsplan for gnr. 46 bnr. 38 mfl. -

Langgårdsfjellet i Eigersund kommune. 

1.1.2 Bakgrunn for planarbeidet

Området består av eksisterende boligbebyggelse og en ubebygd åsrygg. Hensikten 

med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av området med en enebolig, 3 

tomannsboliger og 6 leiligheter. 

Planforslaget er en endring av gjeldende reguleringsplan av 26.05.05. 

Reguleringsendringen kommer som følge av at gjeldende plan omfatter et for 

kostbart byggeprosjekt med heis og felles parkeringsanlegg i kjeller av bebyggelsen 

mot Nyeveien. Nytt planforslag har et lavere ambisjonsnivå enn gjeldende plan. 

Planforslaget skiller seg fra gjeldende plan på følgende områder:

- Blokkbebyggelsen, BB

Reduserer antall boenheter med 2. 

Felles parkeringsanlegg delvis under bakken utgår, og erstattes av parkering 

på egen grunn samt 2 gjesteplasser i bakken nedenfor tomannsboligene (BK).

Avkjørsel flyttes til eiendomsgrensen i nord.

Mønehøyde økes med ca 3 meter.

Lavere utnyttelsesgrad.

- Tomannsboligene, BK

Gangvei til boligene utvides til 3,5 meter og omreguleres til kjøreveg. For å få 

akseptable svingradiuser i Helllandsgaten, utvides nedre del av Hellandsgaten 

med ca 1 meter mot nord. 

Parkeringsdekning for tomannsboligene er 6 parkeringsplasser, som samles i 

felles garasjeanlegg, og erstatter den nordligste av de to eneboligene. 

Gjesteparkering utenfor huset på egen grunn. 

Mønehøyder og utnyttelsesgrad er uendret. 

- Enebolig, BF



Den nordligste og mest østvendte av de to eneboligtomtene utgår til fordel 

for felles garasjeanlegg. Gjenværende eneboligtomt flyttes noe mot øst, slik at 

geometrien på veglinjen optimaliseres. 

- Grøntstruktur, GR

Arealet er økt fra 2200 kvm til 2529 kvm, som følge av reduksjon av en 

eneboligtomt. 

Planforslaget reduserer antall boenheter med 3, i forhold til gjeldende plan. 

1.1.3 Eierforhold

Hele arealet innenfor planområdet eies av tiltakshaver, Bertelsen & Garpestad as. 

1.1.4 Plandokumentene

Plandokumentene inneholder følgende:

1. Plankart datert 23.10.12 Plankartet er i 2 vertikalnivåer; vertikalnivå 2 – på 

bakken og vertikalnivå 3 – over bakken.

2. Reguleringsbestemmelser datert 23.10.12

3. Planbeskrivelse med vedlegg datert 23.10.12

1.1.5 Konsekvensutredning

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 

Konsekvensutredninger med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under 

forskriftens omfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 

1.2 Overordnet planverk

1.2.1 Plan- og bygningsloven

Kapittel 12 i plan- og bygningsloven gir rammer for reguleringsarbeid og dette 

arbeidet utføres i henhold til denne. Planforslaget er en detaljregulering.

1.2.2 Kommuneplan

Planforslaget er i samsvar med gjeldende arealdel av kommunedelplanen for 

Egersund sentrum 2007-2019. Planområdet ligger innenfor område avsatt til boliger 

(nåværende). Aktuelle krav i bestemmelsene er krav til uteoppholdsareal, universell 

utforming og forholdet til barn og unge.  

Uteoppholdsareal

Bestemmelsen setter krav til beliggenhet og størrelse på utearealet: ”For leiligheter 

skal det avsettes min. 25 kvm uteoppholdsareal, mens det for andre boligtyper skal 

avsettes 150 kvm til uteoppholdsareal.” Bestemmelsen stiller også kvalitetskrav for 

utearealet, se § 1.11.

Barn og unge



Bestemmelsen setter krav til beliggenhet og størrelse på lekeplassen: ”For hver 20 

boligenhet i tettbygd områder skal det finnes en opparbeidet nærlekeplass på 50-

100 m2 og en ball-lekeplass for hver 150 bolig. For boligområder med mindre enn 10 

Boliger, og for boliger i spredtbygde strøk kan kravene til lekeplass reduseres. 

Lekemuligheter på egen tomt og ellers i nærområdet tas med i vurderingen av 

behovet for lekeplass. Areal brattere enn 1:3 skal ikke regnes inn som del av 

lekeareal.” Se også § 1.7. 

Universell utforming

Bestemmelsen setter krav til at universell utforming skal legges til grunn for 

planlegging, søknad om tiltak og opparbeiding av bygg og anlegg inkludert 

adkomst og uteområder. Se § 1.6.

1.2.3 Reguleringsplan

Planområdet inngår i gjeldende reguleringsplan av 26.05.05. Planen regulerer 

området til boligformål med spredte eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. 

Planforslaget er en endring av gjeldende plan, se utdypning av endringer pkt. 1.1.2. 

Planforslaget har samme planbegrensning som gjeldende plan.  



2 PLANPROSESS

2.1 Oppstartsmøte

Det er gjennomført oppstartsmøte med kommunen i henhold til Pbl § 12-8, den 

15.09.11. Referat fra oppstartsmøte er vedlagt planforslaget. 

2.2 Kunngjøring

Planarbeidet ble kunngjort i henhold til Pbl § 12-8, med brev til berørte offentlige 

myndigheter, grunneiere og naboer samt organisasjoner den 07.10.11. Samtidig ble 

planarbeidet annonsert i Dalane Tidende og Stavanger Aftenblad. Uttalefrist var 

08.11.11. 

Til varslet er det mottatt 5 merknader fra i hovedsak offentlige myndigheter. 

Nedenfor følger en oppsummering av de viktigste synspunktene til varsel om 

planoppstart:

- Utvide planområdet til å omfatte kryss mellom Hellelandsgaten og Nyeveien.

- Mest mulig skjermet og lite iøynefallende plassering i terrenget. 

- Ivareta estetiske kvaliteter i eksisterende bygningsmasse i området. 

- Effektiv utbyggingstetthet.

- Gode uteoppholdsarealer.

- Støyvurdering.

- Universell utforming.

- Sykkelparkering. 

- Flomfare.

For nærmere redegjørelse av innspillene, se vedlegg 5 til planforslaget.

3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

3.1 Avgrensning av planområdet

Planområdet ligger på Hafsøy, langsmed Nyeveien fra Hellelandsgaten og nordover. 

Området har nærhet til sentrum av Egersund. Planområdet omfatter eiendommen 

gnr. 46 bnr. 38, og utgjør et samlet areal på 6,2 daa. Planen omfatter fortetting av 

boliger i eksisterende boligmiljø på Hafsøy. Det gjøres ikke endringer i eksisterende 

vegnett i området. 

3.2 Landbruk, skog og landskap

Planområdet er i hovedsak nedre del av en kolle, hvor den lavere delen ned mot 

gateløpene er tidligere bebygd. Topografien i området er stigende terreng mot 

nord. Samlet høydeforskjell i planområdet er på ca 36 meter, fra gateløpet i 

Nyeveien til området nærmest toppen av kollen. På toppen av kollen er det mye 



Løsmassekart.

Bart fjell er rosa felt, tynn 

morenemasse er lys grønn felt.

Kilde: www.arealisNGU.no

bart fjell i dagen, med innslag av grasdekke og mose. Toppen er sparsomt bevokst 

med lauvskog og kratt (jf. temakart Rogaland) Lenger nede er det rikere jordsmonn 

med lauvtrær. I området mot gateløpene er det murrester etter opparbeidede 

hager til bolighusene. Planområdet berører ikke landbruksområder. 

Planområdet har gode solforhold, med utsikt mot syd, øst og vest. 

3.3 Bygninger og anlegg

Området grenser på alle sider til etablerte boligområder med ulik type bebyggelse, 

med unntak av den høyeste toppen mot nord som er ubebygd. Innenfor 

planområdet er det en ruin etter enebolig mot Nyeveien, en bebodd enebolig med 

adkomst fra Hellelandsgaten, samt ubebygd friluftsområde i området mot nord.

3.4 Grunnforhold

Øvre deler av planområdet består av bart fjell, stedvis med tynt dekke og nedre 

deler består av tynn morenemasse. Ikke kjennskap til at området har ustabile 

grunnforhold. 

3.5 Trafikkforhold

Planområdet er tilknyttet offentlig veg fra Nyeveien og Hellelandsgaten, som begge 

er kommunale gater. Hellelandsgaten er smal og bratt inntil planområdet, og er ikke 

velegnet til stor trafikkøkning. Det er p.t. ikke etablert fortau i Nyeveien i aktuelle 

område. 

3.6 Barns interesser

Nærmeste barne- og ungdomsskole ligger på Husabø og er 1,5 km unna 

planområdet. Nærmeste barnehage er på Lagård og ligger ca 2,0 km unna. I og 

rundt planområdet er det store friluftområder som innbyr til lek og aktivitet. Området 

gir gode og trygge aktivitetsmuligheter og oppvekstvilkår for barn og unge. 

3.7 Forurensning, støv og støyforhold

Det er p.t. ikke kjennskap til noen forurensningskilder i området som det må utføres 

avbøtende tiltak til. Temaene støv og støy dreier seg i denne sammenheng fra 

trafikken i Nyeveien og Hellelandsgaten. 



3.8 Kulturminner

Det er ikke påvist funn av fredede kulturminner i området, jf. temakart Rogaland.

3.9 Teknisk infrastruktur

Området har nærhet til eksisterende vann- og avløpsledning i Nyeveien og 

Hellelandsgaten. Etablert trafostasjon er ca 100 meter lenger nord i Nyeveien fra 

planområdet. 



4 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE
Det er tatt en gjennomgang på temaet i form av en sjekkliste. 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering

Ja/Nei Merknad

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? JA Eksist. bebyggelse 

er ikke sikret mot 

200-års flom. 

Er det radon i grunnen? - Ikke påv ist helse-

skadelig 

radonstråling i 

området.

Naturgitte

forhold

Annet (angi) NEI

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nær-

liggende transportårer, utgjøre en risiko for området? 

-hendelser på veg NEI

-hendelser på jernbane NEI

-hendelser på sjø/vann/elv NEI

-hendelser i luften NEI

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nær-

liggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for 

området?

-utslipp av  giftige gasser/væsker NEI

-utslipp av  eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker NEI

Medfører bortfall av  tilgang på følgende tjenester spesielle

ulemper for området:

-elektrisitet NEI

-teletjenester NEI

-vannforsyning NEI

-renovasjon/spillvann NEI

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: 

- påv irkes området av magnetisk felt fra el.linjer? NEI

- er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? NEI

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for 

gående, syklende og kjørende innenfor området:

- til skole/barnehage? NEI

- til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? NEI

- til forretning etc.? NEI

- til busstopp? NEI

Brannberedskap

-omfatter området spesielt farlige anlegg? NEI

- har området utilstrekkelig brannvannforsyning 

(mengde og trykk)?

NEI

Infrastruktur 

- har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? - Brannbiladkomst 

fra Nyeveien fra 



sørlig retning.

Er området påv irket/forurenset fra tidligere v irksomheter?

-gruver: åpne sjakter, steintipper etc. NEI

-militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. NEI

-industriv irksomhet, herunder avfallsdeponering NEI

Tidligere 

bruk

- annet (angi) NEI

Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare 

for usikker is?

NEI

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare 

(stup etc.)

NEI

Omgivelser

Annet (angi) NEI

Sabotasje og terrorhandlinger NEI

- er tiltaket i seg selv  et sabotasje-/terrormål? NEI

Ulovlig 

virksomhet
- finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i 

nærheten?

NEI

5 PLANFORSLAGET

5.1 Arealformål og plankart

Plankartet viser eksakt hvor planområdet befinner seg. 

Formål (sosikode) Areal 

(kvm)

Frittliggende boligbebyggelse 

(1111)

385

Konsentrert boligbebyggelse 

(1112)

1093

Blokkbebyggelse (1113) 290

Garasjeanlegg (1119) 75

Lekeplass (1610) 63

Veg (2010) 746

Kjøreveg (2011) 588

Annen veggrunn – tekn. anlegg 

(2018)

78

Parkeringsplasser (2082) 321

Grønnstruktur (3001) 2559

Sum areal planområdet 6201

Arealer er påført plankartet. 

På grunn av topografien i planområdet vil det være nødvendig med noe terreng 

bearbeiding. Skjæringer, fyllinger og støttemurer er ikke vist i plankartet. 

5.2 Planens løsninger



5.2.1 Plankonsept

Planområdet består før utbygging av to boliger som er revet, samt et stort ubebygd 

friområde. Tidligere boliger mot Nyeveien erstattes av leilighetsbygg med tilhørende 

anlegg. Ubebygd friområde fortettes med 3 tomannsboliger og en enebolig. 

Selve utfordringen til fortetting av området er å tilføre området nye 

landskapstilpassede boliger. Kjøreveg helt til boligene må lages mest mulig skånsom 

med tanke på landskapsinngrep. Skjæringer/fyllinger må tilbakeføres til naturterreng 

når disse er ferdig etablert. 

5.2.2 Bygningsbeskrivelse

Innenfor området BF - frittliggende småhusbebyggelse kan det oppføres en enebolig 

i inntil 2 etasjer, med saltaksløsning. Maksimalt tillatt bebygd areal er BYA er 40 %. 

Innenfor område BK - konsentrert småhusbebyggelse kan det oppføres kjedet 

tomannsbolig, med inntil 6 boenheter. Boligene kan oppføres i inntil 2 etasjer med 

saltaksløsning. Maksimalt tillatt bebygd areal er BYA er 50 %. Boligene skal tilpasses 

omgivelsene i form, materialer og fargevalg. 

Innenfor område BB - blokkbebyggelse, fjernes eksisterende ruin etter enebolig, og 

erstattes med leilighetsbygg med inntil 6 boenheter, oppført i 3 etasjer. Bebyggelsen 

skal ha saltak, med møneretning parallelt med gateløpet i Nyeveien. 

Leilighetsstørrelsene er på 59,5 kvm i 1. etasje og 84,6 kvm i 2. og 3. etasje. Maksimalt 

tillatt bebygd areal er BYA er 100 %.

5.2.2 Uteoppholdsareal

Eneboligen har privat uteoppholdsareal på egen grunn i tilknytning til boligen, som 

utgjør et areal på om lag 150 kvm. 

Tomannsboligene har privat uteoppholdsareal i tilknytning til den enkelte boenhet. 

Dette utgjør et areal på til sammen 200 kvm pr. tomannsbolig. 

Blokkleilighetene har uteoppholdsareal på private balkonger/terrasser, samt at de 

disponerer felles lekeareal f_B/L. Private balkonger/terrasser utgjør fra 9 til 30 kvm pr. 

boenhet. Terrassene stikker mindre enn 1,0 meter utenfor veggliv uten understøttelse, 

og kommer ikke i konflikt med siktlinjer. 

5.2.3 Trafikkforhold

Adkomst

Planområdet har adkomst fra Nyeveien via Hellelandsgaten. Hellelandsgaten utvides 

med 1 meter i nedre deler av gateløpet. Begrunnes med at eksisterende gateløp er 

smalt og en breddeutvidelse bedrer adkomstforholdene for brannbil og lastebil.  

Enebolig og tomannsboligene har felles adkomstvei fra Hellelandsgaten, noe som gir 

kjøreadkomst til hver enkelt bolig. Vegen har en stigning på 1:6, med bratteste parti i 

nedre deler av veien mot Hellelandsgaten. Vegen vil ha en forstøtningsmur mot øst 

på store deler av strekket. Veien sikres ved at det lages utsparinger og settes opp 

guardrail på muren. Veirekkverket er vanlig standard som beskrevet i håndbok 018. 



Blokkleilighetene har adkomst fra Nyeveien.

5.2.4 Parkering

Eneboligtomten har avsatt plass til egen garasje, en biloppstillingsplass og 

sykkelparkering på egen grunn for eneboligen. 

Tomannsboligene har garasje i felles garasjeanlegg f_GB hvor det er en garasjeplass 

pr. boenhet. I tillegg disponerer leilighetene en felles biloppstillingsplass og felles 

sykkelparkering i tilknytning til boligen. 

Blokkleilighetene har uteboder, felles sykkelparkering og felles biloppstillingsplasser i 

bakgården. Minimum høyde på planert terreng er k 13.50. Området omfatter 2 felles 

gjesteparkeringsplasser for boligene i BB. 

5.2.5 Grønnstruktur 

Området omfatter randsonen rundt planlagt bebyggelse, samt ubebygde deler av 

eksisterende kolle. Innenfor området er det ikke tillatt å etablere byggetiltak eller 

inngrep som er til hinder for områdets bruk som friluftsområde for allmennheten. 

Resterende areal fra tidligere regulerte enebolig, tillegges grøntområde. 

Fyllingskanter til felles adkomstvei, f_AV1 kan etableres innenfor området, men skal 

beplantes med stedegen vegetasjon og tilbakeføres til friluftsområde når vegen er 

ferdig opparbeidet. 

5.2.6 Flom

Flomutsatte områder er vist i plankartet som flomsone, jf. NVE’s flomsonekart for 

Egersund (2010). Innenfor sonen er minimum tillatte høyde for ferdig avrettet tomt k 

13.50 eller høyere, jf. uttalelse fra NVE, se vedlagte kopi av e-post av 02.04.12. 

5.2.7 Universell utforming

Planforslaget stiller ingen særskilte krav til universell utforming. Følgende hensyn er tatt 

hensyn til:

- Trinnløs adkomst fra bil til bolig for alle boenheter i planområdet.

- Tilgjengelighet i bolig i tråd med krav i TEK10

- Tilgjengelighet til felles lekeareal

- Felles heis i boligblokk

5.2.8 Barn og unge

Det tilrettelegges for felles lekeareal i tilknytning til nye leiligheter i BB. Området har 

begrenset areal, da det ligger på taket av boder/parkering til boligene i BB. 

Området ligger på maks kote 17, som er i samme høyde som avkjørsel i 

Hellelandsgaten, og sikres med gjerde med port. Lekearealet er solrikt, og har min. 

plass til ett huskestativ og en sandkasse. Regulert areal på 63 kvm. Adkomst til 

lekearealet er fra bakgården. 

5.3 Rekkefølgekrav



Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at før det gis byggetillatelse, skal forhold 

knyttet til radon dokumenteres og ev. avbøtende tiltak skal skisseres. Før det gis 

brukstillatelse for nye boliger i BB, skal felles lekeplass f_L skal være ferdig opparbeide.

Vann og avløp skal være ferdig opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund 

kommune, før det gis brukstillatelse for nye boliger i planområdet. Felles 

parkeringsanlegg i GB, skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse for boligene i BK. Før 

byggetillatelse skal det foretas en fagkyndig vurdering av grunnforhold og ev. fare 

for steinsprang m.m. for naboeiendommene. 

6 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET
Siden planforslaget er en endring av gjeldende reguleringsplan er det mange 

forhold som er avklart i planprosessen til gjeldende plan. I det følgende vil man derfor 

i hovedsak beskrive virkninger av endringene i planforslaget. 

6.1 Forholdet til rammer og retningslinjer

6.1.1 Kommuneplan

Reguleringsplanen er i samsvar med kommuneplanen for området. Kommuneplanen 

stiller særskilte krav til uteoppholdsareal, barn og unge og universell utforming. I det 

følgende beskrives forhold knyttet til uteoppholdsareal for planlagt bebyggelse. 

Forhold knyttet til barn og unge og universell utforming er omtalt i pkt. 6.1.3 og 6.1.4. 

Uteoppholdsareal

Planforslaget viser ulik type bebyggelse. Gjeldende reguleringsplan legger til rette for 

en utbygging av området med 14 boenheter, hvorav planforslaget reduserer antall 

boenheter til 13. Regulert friluftsområde har tilnærmet samme areal som gjeldende 

plan på til sammen 2,5 daa, som vist i plankartet. 

Kommuneplanen stiller minste krav til uteoppholdsareal for leiligheter som er 25 kvm 

pr. enhet, hvorav inntil 10 kvm skal være på privat terrasse/balkong, resten skal være 

fellesarealer. For enebolig/tomannsbolig er kravet 150 kvm pr. boenhet.

Boenhetene i BB disponerer private terrasser/balkonger med følgende arealer:

Boenhet i BB UOA 

(kvm)

Leilighet 1 – 1. et 9,0

Leilighet 2 – 1. et 9,0

Leilighet 3 – 2. et 30,0

Leilighet 4 – 2. et 30,0

Leilighet 5 – 3. et 30,0

Leilighet 6 – 3. et 30,0



For blokkbebyggelsen er privat uteareal for leilighetene i 1. etasje plassert på 

bakkeplan ut mot Nyeveien, mens leilighetene i 2. og 3. etasje har privat uteareal på 

to private balkonger, en på østsiden og en på vestsiden. Uteoppholdsareal for 

boligene i 1. etasje er litt mindre enn krav satt i kommuneplanen, men for de øvrige 

leilighetene er kravet innfridd. Alle boligene i BB disponerer felles lekeareal i vest. 

Tabellen under viser fordeling av uteoppholdsareal for den enkelte boenhet i BF og 

BK:

Område Antall 

boenh.

Tomt

(kvm)

UOA pr.enhet

(kvm)

BF 1 360 ca 150

BK 6 1093 ca 100

For boenhetene i BF og BK er det ikke regulert inn felles lekeareal. Hver boenhet i BK 

disponerer ca 100 kvm uteoppholdsareal i tilknytning til egen bolig, mens boligen i BF 

disponerer 150 kvm uteoppholdsareal i tilknytning til egen bolig. 

Planforslaget legger opp til at friluftsområdet innenfor planområdet kan benyttes av 

de ulike boenhetene i planområdet til uteaktiviteter. Toppen av kollen er vanskelig 

tilgjengelig, men har delvis tidligere vært benyttet som leke- og aktivitetsområde for 

barn. 

Øst for planområdet ligger et stort offentlig friområde langs elva, ved Elverhøy og 

videre opp mot Vannbassengan. Området er variert og har et godt tilrettelagt 

turterreng. 

Det er kun leilighetene i 1. etasje i BB som har et lite avvik fra kravet til 

uteoppholdsareal.  Planforslaget er en feltutbygging, og grøntarealet GR inngår som 

en del av utearealene til alle boligene i planområdet. Planforslaget gir gode og 

trygge leke- og uteoppholdsareal for nye boliger innenfor planområdet. 

6.1.2 Grenseverdier for støy T-1442

Temaet støy er i denne sammenheng vegtrafikkstøy fra Nyeveien på planlagt 

bebyggelse i BB. Avstanden fra planlagt bebyggelse i BB og til Nyeveien er om lag 2 

meter. Trafikken i Nyeveien er sterkt redusert og har en rekke fartshumper, men det 

må likevel tas hensyn til temaet støy når det gjelder utforming av bebyggelsen i BB 

for å oppnå krav gitt i TEK10. 

Det er foretatt en støyberegning av vegtrafikkstøy i området. Støyberegningen 

konkluderer med at blokkbebyggelsen mot Nyeveien ligger innenfor gul sone med 

støynivå over Lden = 55 dB, mens tomannsboliger og enebolig, samt lekeplassen ligger 

utenfor gul sone. Støyreduserende tiltak er nødvendig for balkonger/fasader på 

østsiden av blokka. Se vedlegg 6 for fullstendig støyrapport.

6.1.3 Forholdet til barn og unge T-2/08



Planforslaget viser en felles lekeplass for boenhetene i BB, som ligger i tilknytning til 

bygningsmassen. Dette er tenkt som småbarnslekeplass med regulert areal på 63 

kvm. Lekearealet har veg på to sider, Hellelandsgaten mot syd og avkjørsel f_AV1 

mot vest. Trafikkmessig anses dette ikke å være problematisk da disse gatene har lite 

trafikk, samt at bestemmelsene stiller krav til at lekearealet skal være inngjerdet. 

Lekearealet har gode solforhold, se vedlegg 4 soldiagram. 

6.1.4 Universell utforming T-5/99B

Alle boenheter i BK og BF er universelt utformet i henhold til gitte krav i TEK10. TEK10 

stiller krav til at det skal være planfri adkomst til alle boliger. Planforslaget viser planfri 

rullestoladkomst for boligene i BB, hvor alle leilighetene kan nås via felles heis. 

Hovedadkomst til leilighetene i BB er fra parkeringsplass i bakgård.

Boligene i BF og BK har kjøreadkomst til den enkelte bolig. Stigningsforholdet i ny 

avkjørsel f_AV1 er ca 1:6, noe som er for bratt for rullestoladkomst. Den enkelte bolig i 

BF og BK har gjesteparkeringsplass med rullestoladkomst til hovedinngang for 

boligen. 

Planforslaget tilrettelegger for universell utforming. 

6.2 ROS – Avbøtende tiltak/løsninger 

6.2.1 Radon

Forholdet er avklart i gjeldende plan. Det er entydige krav til Radon for 
boligbebyggelse i byggeforskriften TEK10, vedtatt i 2010. De målingene som er 
foretatt i Egersund er generelt lave og radon anses således ikke å være et stort 
problem. 

Ny bebyggelse er sikret mot radon. Dette ved at forhold knyttet til radon skal 

dokumenteres og ev. avbøtende tiltak skisseres før det gis byggetillatelse. Forholdet 

er sikret i rekkefølgebestemmelse til reguleringsplanen. 

6.2.2 Flomfare

Eksisterende bebyggelse mot Nyeveien er ikke sikret for 200-års flom. Planforslaget 

har som mål å sikre den nye bebyggelsen mot 200 års flom, det vil si at ferdig planert 

byggetomt innenfor flomsonen legges på minimum k 13.50, jf. beregninger utført av 

NVE.

Ny bebyggelse i planområdet er sikret mot 200-års flom, ved at minimum høyde på 
planert byggetomt i BB er satt til k 13.50.  

6.2.3  Adkomst for brannbil

Nye boliger i øvre del av planområdet har kun en adkomstmulighet for brannbil. 

Dette grunnet bratt stigning på Hellelandsgaten, samt at gaten har smalt gateløp. 

Planforslaget viser utvidelse av Hellelandsgaten med 1 meter mot nord. Dette 

muliggjør adkomst for brannbil fra Nyeveien via Hellalandsgaten til ny adkomstvei. 

Brannbilen har kun kjøreadkomst fra sørlig retning. 



Alle nye boenheter i planområdet har tilrettelagt adkomst for brannbil.

6.2.4 Oppsummering av ROS-analyse

ROS-analysen skal gi et representativt bilde av risiko forbundet med fremtidig 

utbygging i området. Vår sårbarhetsvurdering viser at planområdet i liten grad er 

sårbart overfor uønskede hendelser. 

6.3 Landskap

I området BF erstattes en enebolig med et felles garasjeanlegg for boligene i BK, 

med plass til 6 biler. Garasjeanlegget vil ha en lavere mønehøyde enn tidligere 

innregulerte enebolig i gjeldende plan, og vil dermed fremstå som mindre synlig i 

terrenget. Planforslaget viser planlagt bebyggelse som er godt landskapstilpasset i 

form, høyde og volum.  

Adkomst til boligene i BK og BF var i gjeldende plan vist som gangadkomst med felles 

heisløsning ned mot Hellelandsgaten. Grunnet høy byggekostnad er denne 

løsningen ikke realiserbar. Adkomstveien utvides med ca en meter slik at den kan 

brukes som kjørevei. Regulert bredde er 3,5 meter. Utvidelsen av veien vil gi utslag i 

større behov for forstøtningsmurer, da spesielt mot planlagt bebyggelse i BB og mot 

friluftsområde i øst. Synligheten av disse murene vil være liten fra gateløpet i 

Nyeveien, da bygningsmassen i BB skjermer for innsyn. Vegens fyllingskanter 

beplantes med stedegen vegetasjon etter vegen er ferdig opparbeidet, slik at disse 

integreres i friluftsområdet for øvrig. En utvidelse av vegen vurderes ikke å ville gi økte 

landskapsmessige konsekvenser i området. Fjernvirkningen av vegen fremkommer i 

vedlegg 3 fotoillustrasjon. 

Planlagt bebyggelse BB mot Nyeveien har mindre utnyttelsesgrad, men økt 

mønehøyde i forhold til gjeldende plan. Planområdet befinner seg i et terreng som 

tåler bebyggelse av større skala. Bakenforliggende terreng er stigende, og en økning 

i bygningens høyde vil derfor ikke oppleves som dominerende i forhold til landskapet. 

Planforslaget vil ikke ha negative landskapsmessige konsekvenser.

6.4 Byform og estetikk

Blokkbebyggelsen mot Nyeveien omfatter hus med 6 leiligheter istedenfor 8. 

Bygningen kan oppføres i 3 etasjer, men byggehøyden er likevel høyere enn 

gjeldende plan. Dette begrunnes med at gjeldende plan ble vedtatt før 

flomsonekartet for området som oppgir en flomsikkerhøyde satt til k 13,50. Tidligere 

prosjekt omfattet et delvis nedgravd parkeringsplan, som ikke lenger er mulig 

grunnet flomproblematikken. Ny blokkbebyggelse legges på flomsikker høyde, og får 

dermed en øvre mønehøyde på k 26,50 som tidligere var k 22,50/23,50. Som 

kompensasjon for nabo som blir mest berørt av dette (Nyeveien 38), er 

bygningsmassen trukket 4 meter fra nabogrensen. Tidligere prosjekt var planlagt i 

nabogrensen. Avstand mellom eksisterende bolig i Nyeveien 38 og omsøkte nybygg 

er 14,5 meter. 



Planlagt bebyggelse BB er tilpasset den eldre trehusbebyggelsen i området, både i 

takform, trepanel og volum. Bygningsmassen har en grunnflate på ca 230 kvm. Ved 

å bryte opp takflaten på bygningen i mindre flater og i ulike høyder, gjenspeiles 

eneboligstrukturen i området samt at det gjør bygningsmassen mindre dominerende 

i bygningsmiljøet. Bygningsmassen er plassert så tett inntil Nyeveien som mulig, dette 

for å videreføre bebyggelsesstrukturen i strøket omkring. 

Sett fra gateløpet vil bygningsmassen, tross større volum og høyde enn tilliggende 

boliger, ikke oppleves som dominerende da fasadene er brutt opp i ulike flater og 

gitt ett eneboligpreg. Fjernvirkningen av planlagte tiltak er liten. Bebyggelsen er godt 

underordnet landskapet og øvrig bebyggelse i området,  se vedlegg 3 

fotoillustrasjon.

Planlagt garasjeanlegg har samme form og uttrykk som øvrig planlagt bebyggelse i 

BK og BF. Ny bebyggelse er tilpasset eksisterende bebyggelse i området i takform, 

trepanel og volum. 

Planforslaget vil ikke ha negative konsekvenser for bygningsmiljøet i området. 

6.5 Kulturminner og kulturmiljø

Det er p.t. ikke påvist funn av fredede kulturminner i området, jf. temakart Rogaland. 

Planforslaget vil ikke ha konsekvenser for aktuelle forhold. 

6.6 Forholdet til naturmangfold 

I forhold til naturmangfoldloven § 8-12 vurderer vi at kunnskap om naturmangfoldet 

står i forhold til inngrepets karakter. Planlagt bygningsmasses inngrep i terreng og 

natur er svært små sett i forhold til å kunne bidra til en økt samlet belastning på 

naturtypen i området. 

Planforslaget vil ikke ha negativ innvirkning på naturmangfoldet i området. 

6.7 Trafikkforhold

Forholdet er avklart i gjeldende reguleringsplan, som viser avkjørsel fra Nyeveien og 

Hellelandsgaten. Det er ikke funnet riktig å endre på eksisterende veisystem i disse 

gateløpene. 

6.7.1 Ny kjøreveg

Ny adkomstvei til boligene i BK og BF er smal og bratt, noe som gjenspeiler gateløpet 

til mange smågater i området på Hafsøy. Multiconsult har utført teknisk vegplan med 

forstøtningsmurer av adkomstveien, se vedlegg 7. Snitt og profiler viser hvordan 

veglinjen legges i terrenget og hvordan veglinjen ligger i forhold til planlagt 

bebyggelse mot Nyeveien. Mot øst anlegges støttemur for å ta opp høydeforskjellen 

mellom ny veg og terrenget nedenfor. Støttemuren blir på det høyeste om lag 7 

meter. Veien sikres med guardrail på muren i henhold til håndbok 018. Se vedlegg 3 

fotoillustrasjon av planlagte tiltak i forhold til eksisterende bebyggelse i området. 



Etablering av kjørevei til boligene i BK og BF medfører at det genereres mer trafikk i 

Hellelandsgaten, som er en smal og bratt gate. Konsekvens av dette, er det regulert 

inn en utvidelse mot nord i nedre del av Hellelandsgaten, for å gi tilstrekkelige 

svingradier i krysset med Nyeveien og ny kjørevei. 

6.7.2 Avkjørsel til boligblokken

Avkjørsel til boligblokken i BB er sideforskjøvet ca 4 meter mot nord langsmed 

Nyeveien i forhold til gjeldende plan. Parkering for boligene er på baksiden av 

bygningen mot f_AV1. Felles hovedinngang for leilighetene i BB er på baksiden av 

bygningen mot f_AV1.   

6.7.3 Parkering

Parkeringsdekningen i området er 1,5 parkeringsplass pr. boenhet. Boligene i BK og BF 

har parkering på egen grunn og i felles garasjeanlegg f_ GB. Parkering for BB er i 

gårdsrom bakenfor bygningsmassen med gjesteparkering langsmed gateløpet i 

nedre del av ny kjøreveg.

6.8 Forurensning

Det er p.t. ikke kjennskap til noen forurensningskilder i området som det må utføres 

avbøtende tiltak til. Det er ikke foreslått tiltak i planområdet som skulle virke 

forurensende på miljøet. 

6.8.1 Støv

Temaet støv er i denne sammenheng vegtrafikkstøv fra Nyeveien på planlagt 

bebyggelse i BB. Hver leilighet har to balkonger, en ut mot Nyeveien og en mot 

bakgården. Det må tas hensyn til utforming av balkongene mot Nyeveien, slik at 

disse i størst mulig grad kan skjermes for støv fra Nyeveien. Felles lekeareal er plassert i 

bakkant av bygningsmassen, hvor bygningen vil skjerme lekeplassen for støv fra 

Nyeveien.  

De øvrige boenhetene i BK og BF vil ikke få vegtrafikkstøv fra Nyeveien, da disse er 

plassert i lenger avstand fra veien og ligger høyere oppe i terrenget. 

6.9 Forhold til naboeiendommer

Nytt felles garasjeanlegg i øvre deler av planområdet har lavere byggehøyde og 

utnyttelsesgrad enn opprinnelige enebolig. Endringen vil ikke gi økte konsekvenser for 

berørte naboer. Tomannsboligene og eneboligen er identiske med tidligere omsøkte. 

Når det gjelder nybygget ved Nyeveien, er dette trukket 4 meter lenger vekk fra 

nabo i Nyeveien 68 enn tidligere plan. I tillegg har nytt bygg mindre utnyttelsesgrad, 

samt at bygget vender den smaleste side mot veien slik at den skygger mindre.
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1 BAKGRUNN OG RAMMER FOR PLANARBEIDET

1.1 Bakgrunn

1.1.1 Forslagsstiller og planlegger

På vegne av grunneier Bertelsen & Garpestad as, har Kristiansen & Selmer-Olsen as 

tatt på seg arbeidet med å utarbeide detaljreguleringsplan for gnr. 46 bnr. 38 mfl. -

Langgårdsfjellet i Eigersund kommune. 

1.1.2 Bakgrunn for planarbeidet

Området består av eksisterende boligbebyggelse og en ubebygd åsrygg. Hensikten 

med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av området med en enebolig, 3 

tomannsboliger og 6 leiligheter. 

Planforslaget er en endring av gjeldende reguleringsplan av 26.05.05. 

Reguleringsendringen kommer som følge av at gjeldende plan omfatter et for 

kostbart byggeprosjekt med heis og felles parkeringsanlegg i kjeller av bebyggelsen 

mot Nyeveien. Nytt planforslag har et lavere ambisjonsnivå enn gjeldende plan. 

Planforslaget skiller seg fra gjeldende plan på følgende områder:

- Blokkbebyggelsen, BB

Reduserer antall boenheter med 2. 

Felles parkeringsanlegg delvis under bakken utgår, og erstattes av parkering 

på egen grunn samt 2 gjesteplasser i bakken nedenfor tomannsboligene (BK).

Avkjørsel flyttes til eiendomsgrensen i nord.

Mønehøyde økes med ca 3 meter.

Lavere utnyttelsesgrad.

- Tomannsboligene, BK

Gangvei til boligene utvides til 3,5 meter og omreguleres til kjøreveg. For å få 

akseptable svingradiuser i Helllandsgaten, utvides nedre del av Hellandsgaten 

med ca 1 meter mot nord. 

Parkeringsdekning for tomannsboligene er 6 parkeringsplasser, som samles i 

felles garasjeanlegg, og erstatter den nordligste av de to eneboligene. 

Gjesteparkering utenfor huset på egen grunn. 

Mønehøyder og utnyttelsesgrad er uendret. 

- Enebolig, BF



Den nordligste og mest østvendte av de to eneboligtomtene utgår til fordel 

for felles garasjeanlegg. Gjenværende eneboligtomt flyttes noe mot øst, slik at 

geometrien på veglinjen optimaliseres. 

- Grøntstruktur, GR

Arealet er økt fra 2200 kvm til 2529 kvm, som følge av reduksjon av en 

eneboligtomt. 

Planforslaget reduserer antall boenheter med 3, i forhold til gjeldende plan. 

1.1.3 Eierforhold

Hele arealet innenfor planområdet eies av tiltakshaver, Bertelsen & Garpestad as. 

1.1.4 Plandokumentene

Plandokumentene inneholder følgende:

1. Plankart datert 23.10.12 Plankartet er i 2 vertikalnivåer; vertikalnivå 2 – på 

bakken og vertikalnivå 3 – over bakken.

2. Reguleringsbestemmelser datert 23.10.12

3. Planbeskrivelse med vedlegg datert 23.10.12

1.1.5 Konsekvensutredning

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 

Konsekvensutredninger med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under 

forskriftens omfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 

1.2 Overordnet planverk

1.2.1 Plan- og bygningsloven

Kapittel 12 i plan- og bygningsloven gir rammer for reguleringsarbeid og dette 

arbeidet utføres i henhold til denne. Planforslaget er en detaljregulering.

1.2.2 Kommuneplan

Planforslaget er i samsvar med gjeldende arealdel av kommunedelplanen for 

Egersund sentrum 2007-2019. Planområdet ligger innenfor område avsatt til boliger 

(nåværende). Aktuelle krav i bestemmelsene er krav til uteoppholdsareal, universell 

utforming og forholdet til barn og unge.  

Uteoppholdsareal

Bestemmelsen setter krav til beliggenhet og størrelse på utearealet: ”For leiligheter 

skal det avsettes min. 25 kvm uteoppholdsareal, mens det for andre boligtyper skal 

avsettes 150 kvm til uteoppholdsareal.” Bestemmelsen stiller også kvalitetskrav for 

utearealet, se § 1.11.

Barn og unge



Bestemmelsen setter krav til beliggenhet og størrelse på lekeplassen: ”For hver 20 

boligenhet i tettbygd områder skal det finnes en opparbeidet nærlekeplass på 50-

100 m2 og en ball-lekeplass for hver 150 bolig. For boligområder med mindre enn 10 

Boliger, og for boliger i spredtbygde strøk kan kravene til lekeplass reduseres. 

Lekemuligheter på egen tomt og ellers i nærområdet tas med i vurderingen av 

behovet for lekeplass. Areal brattere enn 1:3 skal ikke regnes inn som del av 

lekeareal.” Se også § 1.7. 

Universell utforming

Bestemmelsen setter krav til at universell utforming skal legges til grunn for 

planlegging, søknad om tiltak og opparbeiding av bygg og anlegg inkludert 

adkomst og uteområder. Se § 1.6.

1.2.3 Reguleringsplan

Planområdet inngår i gjeldende reguleringsplan av 26.05.05. Planen regulerer 

området til boligformål med spredte eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. 

Planforslaget er en endring av gjeldende plan, se utdypning av endringer pkt. 1.1.2. 

Planforslaget har samme planbegrensning som gjeldende plan. 



2 PLANPROSESS

2.1 Oppstartsmøte

Det er gjennomført oppstartsmøte med kommunen i henhold til Pbl § 12-8, den 

15.09.11. Referat fra oppstartsmøte er vedlagt planforslaget. 

2.2 Kunngjøring

Planarbeidet ble kunngjort i henhold til Pbl § 12-8, med brev til berørte offentlige 

myndigheter, grunneiere og naboer samt organisasjoner den 07.10.11. Samtidig ble 

planarbeidet annonsert i Dalane Tidende og Stavanger Aftenblad. Uttalefrist var

08.11.11. 

Til varslet er det mottatt 5 merknader fra i hovedsak offentlige myndigheter. 

Nedenfor følger en oppsummering av de viktigste synspunktene til varsel om 

planoppstart:

- Utvide planområdet til å omfatte kryss mellom Hellelandsgaten og Nyeveien.

- Mest mulig skjermet og lite iøynefallende plassering i terrenget. 

- Ivareta estetiske kvaliteter i eksisterende bygningsmasse i området. 

- Effektiv utbyggingstetthet.

- Gode uteoppholdsarealer.

- Støyvurdering.

- Universell utforming.

- Sykkelparkering.

- Flomfare.

For nærmere redegjørelse av innspillene, se vedlegg 5 til planforslaget.

3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

3.1 Avgrensning av planområdet

Planområdet ligger på Hafsøy, langsmed Nyeveien fra Hellelandsgaten og nordover. 

Området har nærhet til sentrum av Egersund. Planområdet omfatter eiendommen 

gnr. 46 bnr. 38, og utgjør et samlet areal på 6,2 daa. Planen omfatter fortetting av 

boliger i eksisterende boligmiljø på Hafsøy. Det gjøres ikke endringer i eksisterende 

vegnett i området. 

3.2 Landbruk, skog og landskap

Planområdet er i hovedsak nedre del av en kolle, hvor den lavere delen ned mot 

gateløpene er tidligere bebygd. Topografien i området er stigende terreng mot 

nord. Samlet høydeforskjell i planområdet er på ca 36 meter, fra gateløpet i 

Nyeveien til området nærmest toppen av kollen. På toppen av kollen er det mye 



Løsmassekart.
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morenemasse er lys grønn felt.
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bart fjell i dagen, med innslag av grasdekke og mose. Toppen er sparsomt bevokst 

med lauvskog og kratt (jf. temakart Rogaland) Lenger nede er det rikere jordsmonn 

med lauvtrær. I området mot gateløpene er det murrester etter opparbeidede 

hager til bolighusene. Planområdet berører ikke landbruksområder. 

Planområdet har gode solforhold, med utsikt mot syd, øst og vest. 

3.3 Bygninger og anlegg

Området grenser på alle sider til etablerte boligområder med ulik type bebyggelse, 

med unntak av den høyeste toppen mot nord som er ubebygd. Innenfor 

planområdet er det en ruin etter enebolig mot Nyeveien, en bebodd enebolig med 

adkomst fra Hellelandsgaten, samt ubebygd friluftsområde i området mot nord. 

3.4 Grunnforhold

Øvre deler av planområdet består av bart fjell, stedvis med tynt dekke og nedre 

deler består av tynn morenemasse. Ikke kjennskap til at området har ustabile 

grunnforhold. 

3.5 Trafikkforhold

Planområdet er tilknyttet offentlig veg fra Nyeveien og Hellelandsgaten, som begge 

er kommunale gater. Hellelandsgaten er smal og bratt inntil planområdet, og er ikke 

velegnet til stor trafikkøkning. Det er p.t. ikke etablert fortau i Nyeveien i aktuelle 

område. 

3.6 Barns interesser

Nærmeste barne- og ungdomsskole ligger på Husabø og er 1,5 km unna 

planområdet. Nærmeste barnehage er på Lagård og ligger ca 2,0 km unna. I og 

rundt planområdet er det store friluftområder som innbyr til lek og aktivitet. Området 

gir gode og trygge aktivitetsmuligheter og oppvekstvilkår for barn og unge. 

3.7 Forurensning, støv og støyforhold

Det er p.t. ikke kjennskap til noen forurensningskilder i området som det må utføres 

avbøtende tiltak til. Temaene støv og støy dreier seg i denne sammenheng fra 

trafikken i Nyeveien og Hellelandsgaten. 



3.8 Kulturminner

Det er ikke påvist funn av fredede kulturminner i området, jf. temakart Rogaland.

3.9 Teknisk infrastruktur

Området har nærhet til eksisterende vann- og avløpsledning i Nyeveien og 

Hellelandsgaten. Etablert trafostasjon er ca 100 meter lenger nord i Nyeveien fra 

planområdet. 



4 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE
Det er tatt en gjennomgang på temaet i form av en sjekkliste. 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering

Ja/Nei Merknad

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? JA Eksist. bebyggelse 

er ikke sikret mot 

200-års flom. 

Er det radon i grunnen? - Ikke påv ist helse-

skadelig 

radonstråling i 

området.

Naturgitte

forhold

Annet (angi) NEI

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nær-

liggende transportårer, utgjøre en risiko for området? 

-hendelser på veg NEI

-hendelser på jernbane NEI

-hendelser på sjø/vann/elv NEI

-hendelser i luften NEI

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nær-

liggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for 

området?

-utslipp av  giftige gasser/væsker NEI

-utslipp av  eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker NEI

Medfører bortfall av  tilgang på følgende tjenester spesielle

ulemper for området:

-elektrisitet NEI

-teletjenester NEI

-vannforsyning NEI

-renovasjon/spillvann NEI

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: 

- påv irkes området av magnetisk felt fra el.linjer? NEI

- er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? NEI

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for 

gående, syklende og kjørende innenfor området:

- til skole/barnehage? NEI

- til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? NEI

- til forretning etc.? NEI

- til busstopp? NEI

Brannberedskap

-omfatter området spesielt farlige anlegg? NEI

- har området utilstrekkelig brannvannforsyning 

(mengde og trykk)?

NEI

Infrastruktur 

- har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? - Brannbiladkomst 

fra Nyeveien fra 



sørlig retning.

Er området påv irket/forurenset fra tidligere v irksomheter?

-gruver: åpne sjakter, steintipper etc. NEI

-militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. NEI

-industriv irksomhet, herunder avfallsdeponering NEI

Tidligere 

bruk

- annet (angi) NEI

Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare 

for usikker is?

NEI

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare 

(stup etc.)

NEI

Omgivelser

Annet (angi) NEI

Sabotasje og terrorhandlinger NEI

- er tiltaket i seg selv  et sabotasje-/terrormål? NEI

Ulovlig 

virksomhet
- finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i 

nærheten?

NEI

5 PLANFORSLAGET

5.1 Arealformål og plankart

Plankartet viser eksakt hvor planområdet befinner seg. 

Formål (sosikode) Areal 

(kvm)

Frittliggende boligbebyggelse 

(1111)

385

Konsentrert boligbebyggelse 

(1112)

1093

Blokkbebyggelse (1113) 290

Garasjeanlegg (1119) 75

Lekeplass (1610) 63

Veg (2010) 746

Kjøreveg (2011) 588

Annen veggrunn – tekn. anlegg 

(2018)

78

Parkeringsplasser (2082) 321

Grønnstruktur (3001) 2559

Sum areal planområdet 6201

Arealer er påført plankartet. 

På grunn av topografien i planområdet vil det være nødvendig med noe terreng 

bearbeiding. Skjæringer, fyllinger og støttemurer er ikke vist i plankartet. 

5.2 Planens løsninger



5.2.1 Plankonsept

Planområdet består før utbygging av to boliger som er revet, samt et stort ubebygd 

friområde. Tidligere boliger mot Nyeveien erstattes av leilighetsbygg med tilhørende 

anlegg. Ubebygd friområde fortettes med 3 tomannsboliger og en enebolig. 

Selve utfordringen til fortetting av området er å tilføre området nye 

landskapstilpassede boliger. Kjøreveg helt til boligene må lages mest mulig skånsom 

med tanke på landskapsinngrep. Skjæringer/fyllinger må tilbakeføres til naturterreng 

når disse er ferdig etablert. 

5.2.2 Bygningsbeskrivelse

Innenfor området BF - frittliggende småhusbebyggelse kan det oppføres en enebolig 

i inntil 2 etasjer, med saltaksløsning. Maksimalt tillatt bebygd areal er BYA er 40 %. 

Innenfor område BK - konsentrert småhusbebyggelse kan det oppføres kjedet 

tomannsbolig, med inntil 6 boenheter. Boligene kan oppføres i inntil 2 etasjer med 

saltaksløsning. Maksimalt tillatt bebygd areal er BYA er 50 %. Boligene skal tilpasses 

omgivelsene i form, materialer og fargevalg. 

Innenfor område BB - blokkbebyggelse, fjernes eksisterende ruin etter enebolig, og 

erstattes med leilighetsbygg med inntil 6 boenheter, oppført i 3 etasjer. Bebyggelsen 

skal ha saltak, med møneretning parallelt med gateløpet i Nyeveien. 

Leilighetsstørrelsene er på 59,5 kvm i 1. etasje og 84,6 kvm i 2. og 3. etasje. Maksimalt 

tillatt bebygd areal er BYA er 100 %.

5.2.2 Uteoppholdsareal

Eneboligen har privat uteoppholdsareal på egen grunn i tilknytning til boligen, som 

utgjør et areal på om lag 150 kvm. 

Tomannsboligene har privat uteoppholdsareal i tilknytning til den enkelte boenhet. 

Dette utgjør et areal på til sammen 200 kvm pr. tomannsbolig.

Blokkleilighetene har uteoppholdsareal på private balkonger/terrasser, samt at de 

disponerer felles lekeareal f_B/L. Private balkonger/terrasser utgjør fra 9 til 30 kvm pr. 

boenhet. Terrassene stikker mindre enn 1,0 meter utenfor veggliv uten understøttelse, 

og kommer ikke i konflikt med siktlinjer. 

5.2.3 Trafikkforhold

Adkomst

Planområdet har adkomst fra Nyeveien via Hellelandsgaten. Hellelandsgaten utvides 

med 1 meter i nedre deler av gateløpet. Begrunnes med at eksisterende gateløp er 

smalt og en breddeutvidelse bedrer adkomstforholdene for brannbil og lastebil.  

Enebolig og tomannsboligene har felles adkomstvei fra Hellelandsgaten, noe som gir 

kjøreadkomst til hver enkelt bolig. Vegen har en stigning på 1:6, med bratteste parti i 

nedre deler av veien mot Hellelandsgaten. Vegen vil ha en forstøtningsmur mot øst 

på store deler av strekket. Veien sikres ved at det lages utsparinger og settes opp 

guardrail på muren. Veirekkverket er vanlig standard som beskrevet i håndbok 018.



Blokkleilighetene har adkomst fra Nyeveien.

5.2.4 Parkering

Eneboligtomten har avsatt plass til egen garasje, en biloppstillingsplass og 

sykkelparkering på egen grunn for eneboligen. 

Tomannsboligene har garasje i felles garasjeanlegg f_GB hvor det er en garasjeplass 

pr. boenhet. I tillegg disponerer leilighetene en felles biloppstillingsplass og felles 

sykkelparkering i tilknytning til boligen.

Blokkleilighetene har uteboder, felles sykkelparkering og felles biloppstillingsplasser i 

bakgården. Minimum høyde på planert terreng er k 13.50. Området omfatter 2 felles 

gjesteparkeringsplasser for boligene i BB. 

5.2.5 Grønnstruktur 

Området omfatter randsonen rundt planlagt bebyggelse, samt ubebygde deler av 

eksisterende kolle. Innenfor området er det ikke tillatt å etablere byggetiltak eller 

inngrep som er til hinder for områdets bruk som friluftsområde for allmennheten. 

Resterende areal fra tidligere regulerte enebolig, tillegges grøntområde. 

Fyllingskanter til felles adkomstvei, f_AV1 kan etableres innenfor området, men skal 

beplantes med stedegen vegetasjon og tilbakeføres til friluftsområde når vegen er 

ferdig opparbeidet. 

5.2.6 Flom

Flomutsatte områder er vist i plankartet som flomsone, jf. NVE’s flomsonekart for 

Egersund (2010). Innenfor sonen er minimum tillatte høyde for ferdig avrettet tomt k 

13.50 eller høyere, jf. uttalelse fra NVE, se vedlagte kopi av e-post av 02.04.12. 

5.2.7 Universell utforming

Planforslaget stiller ingen særskilte krav til universell utforming. Følgende hensyn er tatt 

hensyn til:

- Trinnløs adkomst fra bil til bolig for alle boenheter i planområdet.

- Tilgjengelighet i bolig i tråd med krav i TEK10

- Tilgjengelighet til felles lekeareal

- Felles heis i boligblokk

5.2.8 Barn og unge

Det tilrettelegges for felles lekeareal i tilknytning til nye leiligheter i BB. Området har 

begrenset areal, da det ligger på taket av boder/parkering til boligene i BB. 

Området ligger på maks kote 17, som er i samme høyde som avkjørsel i 

Hellelandsgaten, og sikres med gjerde med port. Lekearealet er solrikt, og har min. 

plass til ett huskestativ og en sandkasse. Regulert areal på 63 kvm. Adkomst til 

lekearealet er fra bakgården. 

5.3 Rekkefølgekrav



Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at før det gis byggetillatelse, skal forhold 

knyttet til radon dokumenteres og ev. avbøtende tiltak skal skisseres. Før det gis 

brukstillatelse for nye boliger i BB, skal felles lekeplass f_L skal være ferdig opparbeide.

Vann og avløp skal være ferdig opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund 

kommune, før det gis brukstillatelse for nye boliger i planområdet. Felles 

parkeringsanlegg i GB, skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse for boligene i BK. Før 

byggetillatelse skal det foretas en fagkyndig vurdering av grunnforhold og ev. fare 

for steinsprang m.m. for naboeiendommene.

6 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET
Siden planforslaget er en endring av gjeldende reguleringsplan er det mange 

forhold som er avklart i planprosessen til gjeldende plan. I det følgende vil man derfor 

i hovedsak beskrive virkninger av endringene i planforslaget. 

6.1 Forholdet til rammer og retningslinjer

6.1.1 Kommuneplan

Reguleringsplanen er i samsvar med kommuneplanen for området. Kommuneplanen 

stiller særskilte krav til uteoppholdsareal, barn og unge og universell utforming. I det 

følgende beskrives forhold knyttet til uteoppholdsareal for planlagt bebyggelse. 

Forhold knyttet til barn og unge og universell utforming er omtalt i pkt. 6.1.3 og 6.1.4. 

Uteoppholdsareal

Planforslaget viser ulik type bebyggelse. Gjeldende reguleringsplan legger til rette for 

en utbygging av området med 14 boenheter, hvorav planforslaget reduserer antall 

boenheter til 13. Regulert friluftsområde har tilnærmet samme areal som gjeldende 

plan på til sammen 2,5 daa, som vist i plankartet. 

Kommuneplanen stiller minste krav til uteoppholdsareal for leiligheter som er 25 kvm 

pr. enhet, hvorav inntil 10 kvm skal være på privat terrasse/balkong, resten skal være 

fellesarealer. For enebolig/tomannsbolig er kravet 150 kvm pr. boenhet.

Boenhetene i BB disponerer private terrasser/balkonger med følgende arealer:

Boenhet i BB UOA 

(kvm)

Leilighet 1 – 1. et 9,0

Leilighet 2 – 1. et 9,0

Leilighet 3 – 2. et 30,0

Leilighet 4 – 2. et 30,0

Leilighet 5 – 3. et 30,0

Leilighet 6 – 3. et 30,0



For blokkbebyggelsen er privat uteareal for leilighetene i 1. etasje plassert på 

bakkeplan ut mot Nyeveien, mens leilighetene i 2. og 3. etasje har privat uteareal på 

to private balkonger, en på østsiden og en på vestsiden. Uteoppholdsareal for 

boligene i 1. etasje er litt mindre enn krav satt i kommuneplanen, men for de øvrige 

leilighetene er kravet innfridd. Alle boligene i BB disponerer felles lekeareal i vest. 

Tabellen under viser fordeling av uteoppholdsareal for den enkelte boenhet i BF og 

BK:

Område Antall 

boenh.

Tomt

(kvm)

UOA pr.enhet

(kvm)

BF 1 360 ca 150

BK 6 1093 ca 100

For boenhetene i BF og BK er det ikke regulert inn felles lekeareal. Hver boenhet i BK 

disponerer ca 100 kvm uteoppholdsareal i tilknytning til egen bolig, mens boligen i BF 

disponerer 150 kvm uteoppholdsareal i tilknytning til egen bolig. 

Planforslaget legger opp til at friluftsområdet innenfor planområdet kan benyttes av 

de ulike boenhetene i planområdet til uteaktiviteter. Toppen av kollen er vanskelig 

tilgjengelig, men har delvis tidligere vært benyttet som leke- og aktivitetsområde for 

barn. 

Øst for planområdet ligger et stort offentlig friområde langs elva, ved Elverhøy og 

videre opp mot Vannbassengan. Området er variert og har et godt tilrettelagt 

turterreng. 

Det er kun leilighetene i 1. etasje i BB som har et lite avvik fra kravet til 

uteoppholdsareal.  Planforslaget er en feltutbygging, og grøntarealet GR inngår som 

en del av utearealene til alle boligene i planområdet. Planforslaget gir gode og 

trygge leke- og uteoppholdsareal for nye boliger innenfor planområdet. 

6.1.2 Grenseverdier for støy T-1442

Temaet støy er i denne sammenheng vegtrafikkstøy fra Nyeveien på planlagt 

bebyggelse i BB. Avstanden fra planlagt bebyggelse i BB og til Nyeveien er om lag 2 

meter. Trafikken i Nyeveien er sterkt redusert og har en rekke fartshumper, men det 

må likevel tas hensyn til temaet støy når det gjelder utforming av bebyggelsen i BB 

for å oppnå krav gitt i TEK10. 

Det er foretatt en støyberegning av vegtrafikkstøy i området. Støyberegningen 

konkluderer med at blokkbebyggelsen mot Nyeveien ligger innenfor gul sone med 

støynivå over Lden = 55 dB, mens tomannsboliger og enebolig, samt lekeplassen ligger 

utenfor gul sone. Støyreduserende tiltak er nødvendig for balkonger/fasader på 

østsiden av blokka. Se vedlegg 6 for fullstendig støyrapport.

6.1.3 Forholdet til barn og unge T-2/08



Planforslaget viser en felles lekeplass for boenhetene i BB, som ligger i tilknytning til 

bygningsmassen. Dette er tenkt som småbarnslekeplass med regulert areal på 63 

kvm. Lekearealet har veg på to sider, Hellelandsgaten mot syd og avkjørsel f_AV1 

mot vest. Trafikkmessig anses dette ikke å være problematisk da disse gatene har lite 

trafikk, samt at bestemmelsene stiller krav til at lekearealet skal være inngjerdet. 

Lekearealet har gode solforhold, se vedlegg 4 soldiagram. 

6.1.4 Universell utforming T-5/99B

Alle boenheter i BK og BF er universelt utformet i henhold til gitte krav i TEK10. TEK10 

stiller krav til at det skal være planfri adkomst til alle boliger. Planforslaget viser planfri 

rullestoladkomst for boligene i BB, hvor alle leilighetene kan nås via felles heis. 

Hovedadkomst til leilighetene i BB er fra parkeringsplass i bakgård.

Boligene i BF og BK har kjøreadkomst til den enkelte bolig. Stigningsforholdet i ny 

avkjørsel f_AV1 er ca 1:6, noe som er for bratt for rullestoladkomst. Den enkelte bolig i 

BF og BK har gjesteparkeringsplass med rullestoladkomst til hovedinngang for 

boligen. 

Planforslaget tilrettelegger for universell utforming. 

6.2 ROS – Avbøtende tiltak/løsninger 

6.2.1 Radon

Forholdet er avklart i gjeldende plan. Det er entydige krav til Radon for 
boligbebyggelse i byggeforskriften TEK10, vedtatt i 2010. De målingene som er 
foretatt i Egersund er generelt lave og radon anses således ikke å være et stort 
problem. 

Ny bebyggelse er sikret mot radon. Dette ved at forhold knyttet til radon skal 

dokumenteres og ev. avbøtende tiltak skisseres før det gis byggetillatelse. Forholdet 

er sikret i rekkefølgebestemmelse til reguleringsplanen. 

6.2.2 Flomfare

Eksisterende bebyggelse mot Nyeveien er ikke sikret for 200-års flom. Planforslaget 

har som mål å sikre den nye bebyggelsen mot 200 års flom, det vil si at ferdig planert 

byggetomt innenfor flomsonen legges på minimum k 13.50, jf. beregninger utført av 

NVE.

Ny bebyggelse i planområdet er sikret mot 200-års flom, ved at minimum høyde på 
planert byggetomt i BB er satt til k 13.50.  

6.2.3  Adkomst for brannbil

Nye boliger i øvre del av planområdet har kun en adkomstmulighet for brannbil. 

Dette grunnet bratt stigning på Hellelandsgaten, samt at gaten har smalt gateløp. 

Planforslaget viser utvidelse av Hellelandsgaten med 1 meter mot nord. Dette 

muliggjør adkomst for brannbil fra Nyeveien via Hellalandsgaten til ny adkomstvei. 

Brannbilen har kun kjøreadkomst fra sørlig retning. 



Alle nye boenheter i planområdet har tilrettelagt adkomst for brannbil.

6.2.4 Oppsummering av ROS-analyse

ROS-analysen skal gi et representativt bilde av risiko forbundet med fremtidig 

utbygging i området. Vår sårbarhetsvurdering viser at planområdet i liten grad er 

sårbart overfor uønskede hendelser. 

6.3 Landskap

I området BF erstattes en enebolig med et felles garasjeanlegg for boligene i BK, 

med plass til 6 biler. Garasjeanlegget vil ha en lavere mønehøyde enn tidligere 

innregulerte enebolig i gjeldende plan, og vil dermed fremstå som mindre synlig i 

terrenget. Planforslaget viser planlagt bebyggelse som er godt landskapstilpasset i 

form, høyde og volum.  

Adkomst til boligene i BK og BF var i gjeldende plan vist som gangadkomst med felles 

heisløsning ned mot Hellelandsgaten. Grunnet høy byggekostnad er denne 

løsningen ikke realiserbar. Adkomstveien utvides med ca en meter slik at den kan 

brukes som kjørevei. Regulert bredde er 3,5 meter. Utvidelsen av veien vil gi utslag i 

større behov for forstøtningsmurer, da spesielt mot planlagt bebyggelse i BB og mot 

friluftsområde i øst. Synligheten av disse murene vil være liten fra gateløpet i 

Nyeveien, da bygningsmassen i BB skjermer for innsyn. Vegens fyllingskanter 

beplantes med stedegen vegetasjon etter vegen er ferdig opparbeidet, slik at disse 

integreres i friluftsområdet for øvrig. En utvidelse av vegen vurderes ikke å ville gi økte 

landskapsmessige konsekvenser i området. Fjernvirkningen av vegen fremkommer i 

vedlegg 3 fotoillustrasjon. 

Planlagt bebyggelse BB mot Nyeveien har mindre utnyttelsesgrad, men økt 

mønehøyde i forhold til gjeldende plan. Planområdet befinner seg i et terreng som 

tåler bebyggelse av større skala. Bakenforliggende terreng er stigende, og en økning 

i bygningens høyde vil derfor ikke oppleves som dominerende i forhold til landskapet. 

Planforslaget vil ikke ha negative landskapsmessige konsekvenser.

6.4 Byform og estetikk

Blokkbebyggelsen mot Nyeveien omfatter hus med 6 leiligheter istedenfor 8. 

Bygningen kan oppføres i 3 etasjer, men byggehøyden er likevel høyere enn 

gjeldende plan. Dette begrunnes med at gjeldende plan ble vedtatt før 

flomsonekartet for området som oppgir en flomsikkerhøyde satt til k 13,50. Tidligere 

prosjekt omfattet et delvis nedgravd parkeringsplan, som ikke lenger er mulig 

grunnet flomproblematikken. Ny blokkbebyggelse legges på flomsikker høyde, og får 

dermed en øvre mønehøyde på k 26,50 som tidligere var k 22,50/23,50. Som 

kompensasjon for nabo som blir mest berørt av dette (Nyeveien 38), er 

bygningsmassen trukket 4 meter fra nabogrensen. Tidligere prosjekt var planlagt i 

nabogrensen. Avstand mellom eksisterende bolig i Nyeveien 38 og omsøkte nybygg 

er 14,5 meter.



Planlagt bebyggelse BB er tilpasset den eldre trehusbebyggelsen i området, både i 

takform, trepanel og volum. Bygningsmassen har en grunnflate på ca 230 kvm. Ved 

å bryte opp takflaten på bygningen i mindre flater og i ulike høyder, gjenspeiles 

eneboligstrukturen i området samt at det gjør bygningsmassen mindre dominerende 

i bygningsmiljøet. Bygningsmassen er plassert så tett inntil Nyeveien som mulig, dette 

for å videreføre bebyggelsesstrukturen i strøket omkring. 

Sett fra gateløpet vil bygningsmassen, tross større volum og høyde enn tilliggende 

boliger, ikke oppleves som dominerende da fasadene er brutt opp i ulike flater og 

gitt ett eneboligpreg. Fjernvirkningen av planlagte tiltak er liten. Bebyggelsen er godt 

underordnet landskapet og øvrig bebyggelse i området, se vedlegg 3

fotoillustrasjon.

Planlagt garasjeanlegg har samme form og uttrykk som øvrig planlagt bebyggelse i 

BK og BF. Ny bebyggelse er tilpasset eksisterende bebyggelse i området i takform, 

trepanel og volum. 

Planforslaget vil ikke ha negative konsekvenser for bygningsmiljøet i området. 

6.5 Kulturminner og kulturmiljø

Det er p.t. ikke påvist funn av fredede kulturminner i området, jf. temakart Rogaland. 

Planforslaget vil ikke ha konsekvenser for aktuelle forhold. 

6.6 Forholdet til naturmangfold 

I forhold til naturmangfoldloven § 8-12 vurderer vi at kunnskap om naturmangfoldet 

står i forhold til inngrepets karakter. Planlagt bygningsmasses inngrep i terreng og 

natur er svært små sett i forhold til å kunne bidra til en økt samlet belastning på 

naturtypen i området.

Planforslaget vil ikke ha negativ innvirkning på naturmangfoldet i området. 

6.7 Trafikkforhold

Forholdet er avklart i gjeldende reguleringsplan, som viser avkjørsel fra Nyeveien og 

Hellelandsgaten. Det er ikke funnet riktig å endre på eksisterende veisystem i disse 

gateløpene. 

6.7.1 Ny kjøreveg

Ny adkomstvei til boligene i BK og BF er smal og bratt, noe som gjenspeiler gateløpet 

til mange smågater i området på Hafsøy. Multiconsult har utført teknisk vegplan med 

forstøtningsmurer av adkomstveien, se vedlegg 7. Snitt og profiler viser hvordan 

veglinjen legges i terrenget og hvordan veglinjen ligger i forhold til planlagt 

bebyggelse mot Nyeveien. Mot øst anlegges støttemur for å ta opp høydeforskjellen 

mellom ny veg og terrenget nedenfor. Støttemuren blir på det høyeste om lag 7 

meter. Veien sikres med guardrail på muren i henhold til håndbok 018. Se vedlegg 3 

fotoillustrasjon av planlagte tiltak i forhold til eksisterende bebyggelse i området. 



Etablering av kjørevei til boligene i BK og BF medfører at det genereres mer trafikk i 

Hellelandsgaten, som er en smal og bratt gate. Konsekvens av dette, er det regulert 

inn en utvidelse mot nord i nedre del av Hellelandsgaten, for å gi tilstrekkelige 

svingradier i krysset med Nyeveien og ny kjørevei. 

6.7.2 Avkjørsel til boligblokken

Avkjørsel til boligblokken i BB er sideforskjøvet ca 4 meter mot nord langsmed 

Nyeveien i forhold til gjeldende plan. Parkering for boligene er på baksiden av 

bygningen mot f_AV1. Felles hovedinngang for leilighetene i BB er på baksiden av 

bygningen mot f_AV1.   

6.7.3 Parkering

Parkeringsdekningen i området er 1,5 parkeringsplass pr. boenhet. Boligene i BK og BF 

har parkering på egen grunn og i felles garasjeanlegg f_ GB. Parkering for BB er i 

gårdsrom bakenfor bygningsmassen med gjesteparkering langsmed gateløpet i 

nedre del av ny kjøreveg.

6.8 Forurensning

Det er p.t. ikke kjennskap til noen forurensningskilder i området som det må utføres 

avbøtende tiltak til. Det er ikke foreslått tiltak i planområdet som skulle virke 

forurensende på miljøet. 

6.8.1 Støv

Temaet støv er i denne sammenheng vegtrafikkstøv fra Nyeveien på planlagt 

bebyggelse i BB. Hver leilighet har to balkonger, en ut mot Nyeveien og en mot 

bakgården. Det må tas hensyn til utforming av balkongene mot Nyeveien, slik at 

disse i størst mulig grad kan skjermes for støv fra Nyeveien. Felles lekeareal er plassert i 

bakkant av bygningsmassen, hvor bygningen vil skjerme lekeplassen for støv fra 

Nyeveien.  

De øvrige boenhetene i BK og BF vil ikke få vegtrafikkstøv fra Nyeveien, da disse er 

plassert i lenger avstand fra veien og ligger høyere oppe i terrenget. 

6.9 Forhold til naboeiendommer

Nytt felles garasjeanlegg i øvre deler av planområdet har lavere byggehøyde og 

utnyttelsesgrad enn opprinnelige enebolig. Endringen vil ikke gi økte konsekvenser for 

berørte naboer. Tomannsboligene og eneboligen er identiske med tidligere omsøkte. 

Når det gjelder nybygget ved Nyeveien, er dette trukket 4 meter lenger vekk fra 

nabo i Nyeveien 68 enn tidligere plan. I tillegg har nytt bygg mindre utnyttelsesgrad, 

samt at bygget vender den smaleste side mot veien slik at den skygger mindre. 

































HOVEDKONTOR: Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord
Tlf.: 38327600, Faks: 38 32 76 01, E-post: flekkefjord@arkkso.no

Avd. EGERSUND: Sandakergaten 4, 4370 Egersund
Tlf.: 51 49 20 11, Faks: 51 49 22 90, E-post: egersund@arkkso.no

Avd. LYNGDAL: Lygna Næringshage, PB 183, 4576 Lyngdal
Tlf.: 38 33 48 80, Faks: 38 33 48 81, E-post: lyngdal@arkkso.no

BYGGHERRE / TILTAKSHAVER:

PROSJEKT:

TEGNINGSTITTEL:

TEGNING NR:

MÅLESTOKK:

FASE:

UTARB:

KONTR: DATO / SIGN:

DATO:

REV:

K:\Prosjekt\1868 Langgaardsfjellet - Bertelsen og Garpestad\06. Tegninger\03_Skisseforslag\1868-Terrengmodell.rvt

06
.0

2.
20

1 3
 1

2:
54

:5
2

B & G Eiendom AS

Langaardsfjellet

Illustrasjon

1868- 43 Skisse

03.10.12Author

Egersund

REV: DATO: BESKRIVELSE UTARB. KONTR.



HOVEDKONTOR: Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord
Tlf.: 38327600, Faks: 38 32 76 01, E-post: flekkefjord@arkkso.no

Avd. EGERSUND: Sandakergaten 4, 4370 Egersund
Tlf.: 51 49 20 11, Faks: 51 49 22 90, E-post: egersund@arkkso.no

Avd. LYNGDAL: Lygna Næringshage, PB 183, 4576 Lyngdal
Tlf.: 38 33 48 80, Faks: 38 33 48 81, E-post: lyngdal@arkkso.no

BYGGHERRE / TILTAKSHAVER:

PROSJEKT:

TEGNINGSTITTEL:

TEGNING NR:

MÅLESTOKK:

FASE:

UTARB:

KONTR: DATO / SIGN:

DATO:

REV:

K:\Prosjekt\1868 Langgaardsfjellet - Bertelsen og Garpestad\06. Tegninger\03_Skisseforslag\1868-Terrengmodell.rvt

07
.1

1.
20

1 2
 1

4:
35

:1
2

B & G Eiendom AS

Langaardsfjellet

Illustrasjon

1868- 41 Skisse

03.10.12Author

Egersund

REV: DATO: BESKRIVELSE UTARB. KONTR.



HOVEDKONTOR: Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord
Tlf.: 38327600, Faks: 38 32 76 01, E-post: flekkefjord@arkkso.no

Avd. EGERSUND: Sandakergaten 4, 4370 Egersund
Tlf.: 51 49 20 11, Faks: 51 49 22 90, E-post: egersund@arkkso.no

Avd. LYNGDAL: Lygna Næringshage, PB 183, 4576 Lyngdal
Tlf.: 38 33 48 80, Faks: 38 33 48 81, E-post: lyngdal@arkkso.no

BYGGHERRE / TILTAKSHAVER:

PROSJEKT:

TEGNINGSTITTEL:

TEGNING NR:

MÅLESTOKK:

FASE:

UTARB:

KONTR: DATO / SIGN:

DATO:

REV:

K:\Prosjekt\1868 Langgaardsfjellet - Bertelsen og Garpestad\06. Tegninger\03_Skisseforslag\1868-Terrengmodell.rvt
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HOVEDKONTOR: Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord
Tlf.: 38327600, Faks: 38 32 76 01, E-post: flekkefjord@arkkso.no

Avd. EGERSUND: Sandakergaten 4, 4370 Egersund
Tlf.: 51 49 20 11, Faks: 51 49 22 90, E-post: egersund@arkkso.no

Avd. LYNGDAL: Lygna Næringshage, PB 183, 4576 Lyngdal
Tlf.: 38 33 48 80, Faks: 38 33 48 81, E-post: lyngdal@arkkso.no

BYGGHERRE / TILTAKSHAVER:

PROSJEKT:

TEGNINGSTITTEL:

TEGNING NR:

MÅLESTOKK:

FASE:

UTARB:

KONTR: DATO / SIGN:

DATO:

REV:

K:\Prosjekt\1868 Langgaardsfjellet - Bertelsen og Garpestad\06. Tegninger\03_Skisseforslag\1868-Terrengmodell.rvt
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Egersund
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20.desember Kl.10.00
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HOVEDKONTOR: Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord
Tlf.: 38327600, Faks: 38 32 76 01, E-post: flekkefjord@arkkso.no

Avd. EGERSUND: Sandakergaten 4, 4370 Egersund
Tlf.: 51 49 20 11, Faks: 51 49 22 90, E-post: egersund@arkkso.no

Avd. LYNGDAL: Lygna Næringshage, PB 183, 4576 Lyngdal
Tlf.: 38 33 48 80, Faks: 38 33 48 81, E-post: lyngdal@arkkso.no

BYGGHERRE / TILTAKSHAVER:

PROSJEKT:

TEGNINGSTITTEL:

TEGNING NR:

MÅLESTOKK:

FASE:

UTARB:

KONTR: DATO / SIGN:

DATO:

REV:

K:\Prosjekt\1868 Langgaardsfjellet - Bertelsen og Garpestad\06. Tegninger\03_Skisseforslag\1868-Terrengmodell med hus 2008.rvt
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Fra: Jerstad Svein Arne [mailto:saj@nve.no]  
Sendt: 2. april 2012 08:24 
Til: Eivind Løyning 
Kopi: Traae Eirik 
Emne: SV: Flomsikring Nyeveien 
 
Info om bruk av flomsonekartet i prosjektering av sikkerhet mot flom: 
 
Flomsonekartet viser vannstandere nedover langs Nyeveien. Ved krysset Hellelandsgata er nivået ca 
kote 12,5 og med tillegg for usikkerhet på 0,3 m er minimumhøyde her 12,8. Lenger oppover (langs 
Nyeveien) er nivået høyere. Dere ser hvor kote 13 ligger. Videre oppover er det ganske lite fall, og 
kote 14 kommer betydelig lenger opp i Nyeveien. For den del av tomta som ligger lengst opp langs 
nyeveien vil flomhøyde for 200 års flom være ca 13,5. Bruker da kote 13 – interpolerer mellom 13 og 
14 og legger til sikkerhetsmargin på 0,3. 
Det betyr at nedre grense for ferdig avrettet tomt, klar for utleging av isolasjon, må ligge på kote 13,5 
eller høyere for å ivareta krav i TEK 10 §7-2. 
 
 
Med  hilsen 
 
Svein Arne Jerstad 
Distriktsingeniør 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
 
epost: rs@nve.no eller direkte saj@nve.no 
 
Telefon: 38351400 /48006933 
 
Web: www.nve.no  
  
 
 

mailto:saj@nve.no�
mailto:rs@nve.no�
mailto:saj@nve.no�
http://www.nve.no/�
















1,0 m

1,0 m

325590

325590

325600

325600

325610

325610

325620

325620

325630

325630

325640

325640

6
4
8
3
0
0
0

6
4
8
3
0
0
0

6
4
8
3
0
1
0

6
4
8
3
0
1
0

6
4
8
3
0
2
0

6
4
8
3
0
2
0

6
4
8
3
0
3
0

6
4
8
3
0
3
0

6
4
8
3
0
4
0

6
4
8
3
0
4
0

6
4
8
3
0
5
0

6
4
8
3
0
5
0

6
4
8
3
0
6
0

6
4
8
3
0
6
0

6
4
8
3
0
7
0

6
4
8
3
0
7
0

6
4
8
3
0
8
0

6
4
8
3
0
8
0

Vedlegg 1

Langgårdsfjellet

Støysonekart Lden

Uskjermet situasjon

Mottakerhøyde: 2,0 m

 >  55.0 dB

 >  60.0 dB

 >  65.0 dB

Dato: 31.05.2012

Målestokk: 1:400
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  Building Evaluation

  Calculation Area

Oppdragsgiver: Kristiansen & Selmer-Olsen AS

v/ Ranghild Kaggestad Tamburstuen

Utarbeidet av: KK Kontrollert av: PAH
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Sendes iht. adresseliste      Flekkefjord, 04.10.11 
 
 
MELDING OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR 
LANGGÅRDSFJELLET GNR. 46 BNR. 38 MFL. 
Jfr. Plan- og Bygningslovens § 12-8 
 
MELDING TIL OFFENTLIGE INSTANSER, GRUNNEIERE OG RETTIGHETSHAVERE 
 

 

Adresseliste for både offentlige og private på eget ark 

Områdets beliggenhet: Planområdet ligger på Havsøy, langs Nyeveien fra Hellelandsgaten og 
nordover.  

Områdets størrelse: Ca 5,3 daa 

Forhåndskonferanse: 15.09.11  

Antatt reguleringsformål: Boliger, adkomstveg, parkering, lek og friområde 

Overordnet planverk: Kommuneplan for Egersund by 2007-2019, disponerer området til 
boliger. 

Gjeldende reguleringsplan for Langgaardsfjellet gnr. 46 bnr. 38, 59, 
81, 101, 187, 378 og 888 

Plantype: Detaljregulering 

Konsekvensutredning: Nei   

Planprogram: Nei 

Oppstart av utbyggingsavtale: Nei 

Annet: Detaljreguleringsplanen er en endring av gjeldende reguleringsplan i 
forhold til å redusere antall boliger, kjøreveg frem til boliger, felles 
parkering for boliger med mer. Ny plan har samme ytre begrensning 
som vedtatte plan.  

Planen skal utarbeides i regi av: Kristiansen & Selmer-Olsen AS 
Eventuelle spørsmål rettes til prosjektansvarlig:  
Ragnhild K. Tamburstuen, tlf. 911 68 996.  
e-post: flekkefjord@arkkso.no 
 

Frist for eventuelle uttalelser:  08.11.11 

Uttalelse sendes til: Kristiansen & Selmer-Olsen AS 
Strandgaten 32  
4400 Flekkefjord 

mailto:flekkefjord@arkkso.no�






Naboinformasjon  

Hovedeiendom 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 46/38/0/0 

Adresse(r) HELLELANDSGATEN 12, 4370 EGERSUND 
HELLELANDSGATEN 14, 4370 EGERSUND 
NYEVEIEN 36, 4370 EGERSUND 

Eier(e) B & G Eiendom AS, Hovland, 4370 EGERSUND (Hjemmelshaver) 

 
 

Naboliste  
Denne listen angir hjemmelshavere for den enkelte eiendom. I h.h.t. plan- og bygningsloven er det eiere og festere av 
nabo- og gjenboereiendommer som skal varsles. Eier er ikke alltid ensbetydende med hjemmelshaver. Det er ansvarlig 
søker/melder som er ansvarlig for å gjøre de nødvendige undersøkelser og sørge for at korrekt eier og fester varsles.  

Gnr/Bnr/Fnr/Snr 46/1018/0/0 
Adresse(r) NYEVEIEN 48B, 4370 EGERSUND 

Eier(e) APELAND LIV ODDBJØRG, APELAND, 4387 BJERKREIM (Hjemmelshaver) 
KALHOVD ODDNY SYNNØVE, HOLANVEIEN 2, 4370 EGERSUND 
(Hjemmelshaver) 
WERSLAND KJELL STEINAR, GRØNEDALEN 44, 4370 EGERSUND 
(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 46/661/0/0 

Adresse(r) GAMLEVEIEN 47, 4370 EGERSUND 
Eier(e) KANESTRØM ROALD STEN, VARBERGVEIEN 30, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 46/568/0/0 

Adresse(r) LANGAARDS GATE 13, 4370 EGERSUND 
Eier(e) MONG MARIE LOUISE, LANGAARDS GATE 13, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 46/364/0/0 

Adresse(r) GAMLEVEIEN 47A, 4370 EGERSUND 
Eier(e) KANESTRØM MARIA D C, GAMLEVEIEN 47 A, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 46/189/0/0 

Adresse(r) Ingen adresse funnet. 
Eier(e) NODLAND INVEST AS, Postboks 555, 4379 EGERSUND (Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 46/188/0/0 

Adresse(r) Ingen adresse funnet. 
Eier(e) HETLAND ANTON LAURITZ, NYEVEIEN 42, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 46/173/0/0 



Adresse(r) Matrikkeladresse 46/173, 4370 EGERSUND 
GAMLEVEIEN 51, 4370 EGERSUND 

Eier(e) LILLE-ØSTERHOLT DIANA, GAMLEVEIEN 51, 4370 EGERSUND 
(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 46/75/0/0 

Adresse(r) HELLELANDSGATEN 8, 4370 EGERSUND 
HELLELANDSGATEN 10, 4370 EGERSUND 

Eier(e) 1101 - 46/75/0/1  
ANDERSEN MARIT NYGAARD, HELLELANDSGATEN 10, 4370 EGERSUND 
(Hjemmelshaver) 
1101 - 46/75/0/2  
ANDERSEN MARIT NYGAARD, HELLELANDSGATEN 10, 4370 EGERSUND 
(Hjemmelshaver) 
1101 - 46/75/0/3  
ANDERSEN MARIT NYGAARD, HELLELANDSGATEN 10, 4370 EGERSUND 
(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 46/62/0/0 

Adresse(r) NYEVEIEN 46, 4370 EGERSUND 
Eier(e) HYTLAND ALF, HAFSØYVEIEN 20, 4370 EGERSUND (Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 46/61/0/0 

Adresse(r) Ingen adresse funnet. 
Eier(e) SKÅRA EGIL THORFINN, LANGAARDS GATE 15, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 46/30/0/0 

Adresse(r) NYEVEIEN 38, 4370 EGERSUND 
Eier(e) MORTENSEN CHRISTIAN, NYEVEIEN 38, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 46/20/0/0 

Adresse(r) LUNDEVEIEN 2, 4370 EGERSUND 
Eier(e) AASE EGIL, LUNDEVEIEN 2, 4370 EGERSUND (Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 46/406/0/0 

Adresse(r) Ingen adresse funnet. 
Eier(e) EIGERSUND KOMMUNE, Postboks 580, 4379 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 46/50/0/0 

Adresse(r) NYEVEIEN 45, 4370 EGERSUND 
Eier(e) MIDBRØD MABEL ARLENE, LYNGTANGEN 15, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 46/58/0/0 

Adresse(r) NYEVEIEN 43, 4370 EGERSUND 



Eier(e) TENGESDAL BORGNY MARIE, NYEVEIEN 43, 4370 EGERSUND 
(Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 46/39/0/0 

Adresse(r) HELLELANDSGATEN 7, 4370 EGERSUND 
Eier(e) BØ INGUNN, HELLELANDSGATEN 7, 4370 EGERSUND (Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 46/899/0/0 

Adresse(r) NYEVEIEN 39, 4370 EGERSUND 
Eier(e) EDLAND JEANETTE, NYEVEIEN 39, 4370 EGERSUND (Hjemmelshaver) 

EDLAND KJELL INGE, NYEVEIEN 39, 4370 EGERSUND (Hjemmelshaver) 

 
Gnr/Bnr/Fnr/Snr 46/103/0/0 

Adresse(r) HELLELANDSGATEN 5, 4370 EGERSUND 
Eier(e) SKEIE KAI OVE, HELLELANDSGATEN 5, 4370 EGERSUND 

(Hjemmelshaver) 
SKEIE METTE TOLLEFSEN, HELLELANDSGATEN 5, 4370 EGERSUND 
(Hjemmelshaver) 

 
 



 

Melding om gangsetting av planarbeid sendes til: 

• Eigersund kommune Plankontoret, Pb. 580, 4379 Egersund 
• Eigersund kommune Miljøavdelingen, Pb. 580, 4379 Egersund 
• Eigersund kommune sentraladministrasjonen, Pb. 580, 4379 Egersund 
• Fylkesmannen i Rogaland, Pb. 59 Sentrum, 4001 Stavanger 
• Rogaland Fylkeskommune, Kulturseksjonen, Pb. 130 Sentrum, 4001 Stavanger 
• Rogaland Fylkeskommune, Regionalutviklingsavdelingen, Pb. 130 Sentrum, 4001 Stavanger 
• Statens vegvesen, Region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger 
• Dalane energi, Pb. 400, 4379 Egersund 
• Barn og unges representant i plansaker v/Mette Mellegård, Strandgt. 49, 4370 Egersund 
• Eigersund kommune, Felles brukerutvalg, pb. 580, 4379 Egersund 
• Dalane Friluftsråd, Eigersund kommune, Pb. 580, 4379 Egersund 
• Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), Region sør, Pb. 2124, 3103 Tønsberg 
• Næringssjefen i Dalane, Sokndalsvn. 26, 4370 Egersund 
• Eldrerådet, Eigersund kommune, Pb. 580, 4379 Egersund 

 



 

C:\Users\Administrator\Documents\Prosjekt Ragnhild\1868 Langgaardsfjellet\100412\melding\1868 annonse.docx 

Til  
- Stavanger Aftenblad 
- Dalane Tidende 

 
 

ANNONSETEKST 
 

MELDING OM OPPSTART AV 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR 

LANGGAARDSFJELLET GNR. 46 BNR. 38 MFL. 
EIGERSUND KOMMUNE 

Jfr. Plan- og bygningslovens § 12-8 
 

Områdets beliggenhet:  På Havsøy, langs Nyeveien fra Hellelandsgaten og 
nordover. 

 
Områdets størrelse:   ca 5,3 daa 
 

Antatt reguleringsformål: Boliger, adkomstveg, parkering, lek og friområde 
 
Annet: Endre gjeldende reguleringsplan i forhold til å 

redusere antall boliger, kjøreveg frem til boliger, 
felles parkering for boliger m.m. Ny plan har 
samme ytre begrensning som vedtatte plan.  

 
Planen utarbeides av:   Kristiansen & Selmer-Olsen AS  

Siv. ark MNAL 
Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord 
Evt. spørsmål rettes til prosjektansvarlig: 
Ragnhild K. Tamburstuen, tlf 911 68 996  
E-post: flekkefjord@arkkso.no  

  
 Se også melding på kommunens hjemmeside www.eigersund.kommune.no . 

 
Frist for evt. uttalelser:  08.11.11 

 
Evt. uttalelser sendes til nevnte arkitektkontor.  

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

 Annonsen rykkes inn snarest.   
Vennligst send korrektur før trykking til flekkefjord@arkkso.no . 

 
Regning utstedes til:    Bertelsen & Garpestad AS 

 
og sendes for attestasjon til: 
 
Kristiansen & Selmer-Olsen AS  
Strandgt. 32  

                   4400 Flekkefjord 

mailto:flekkefjord@arkkso.no�
http://www.eigersund.kommune.no/�
mailto:flekkefjord@arkkso.no�




FYLKESRÅDMANNEN
Regionalutviklingsavdelingen

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

E-POST:  firmapost@rogfk.no INTERNETT:  www.rogfk.no

Kristiansen & Selmer-Olsen AS
Strandgaten 32

4400 FLEKKEFJORD 11.10.2011

Deres ref.: Saksbehandler:Knut Torkildsen Slettebak Saksnr. 11/17842-2
Direkte innvalg: 51 51 66 83 Løpenr. 56558/11

Arkivnr. FR-RB EIG
LANGGÅRDSFJELLET

EIGERSUND KOMMUNE - GNR. 46, BNR. 38 - DETALJREGULERINGSPLAN -
LANGGÅRDSFJELLET - MELDING OM OPPSTART

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.

Saksopplysninger
I gjeldende kommuneplan er området, gnr. 46 bnr. 38 mfl., regulert som boligområde.

Utforming
Fylkesrådmannen henviser til gjeldende kommuneplan som sier at ”Bebyggelse skal gis 
en mest mulig skjermet og lite iøynefallende plassering i terrenget” og ber om at dette blir 
sentralt i planarbeidet.

Området ligger nær bevaringssoner i Egersund, og det er viktig at utbygging ivaretar de 
estetiske kvalitetene som finnes i eksisterende bygningsmasse i området. 

Effektiv arealbruk
Viser til ’Fylkesdelplan for areal og transport i Dalane 2005 – 2015’ hvor det er et delmål at 
”Regionens arealbruk og utbyggingsmønster skal basere seg på:” blant annet ”Effektiv 
areal- og ressursutnyttelse i kommunesentrene”. En strategi for å oppnå dette er ”Høyere 
utnyttelsesgrad i nye byggeområder sentralt i tettstedene i hht de respektive 
kommuneplaner.” Fylkesrådmannen anmoder i et så sentrumsnært område om effektiv
utbyggingstetthet, dog uten å gå på bekostning av andre hensyn.

Uteoppholdsareal
Ved planlegging av nye boligområder skal det legges til rette for gode uteoppholdsareal på 
bakkeplan for barn, unge og voksne. Det skal være gode sol- og støyforhold både på 
privat og felles uterom. Lekeareal skal være i henhold til bestemmelsene i gjeldende 
kommuneplan.



Støy
Det må gjennomføres en støyfaglig utredning for planområdet som inntas i
reguleringsbestemmelser/gjøres en planutforming som sikrer at grenseverdiene for støy 
ikke overskrides (MD T-1442).

Universell utforming
Planleggingen må ha prinsippene bak universell utforming som premiss i det videre 
arbeidet, både i forhold til bygninger og uteoppholdsareal, som beskrevet i byggteknisk 
forskrift(TEK 10). Dette bør sikres i reguleringsbestemmelsene.

Sykkel
Planområdet ligger i sykkelavstand til mange sentrale målpunkt i Egersund. Det må derfor 
legges arbeid i utforming av lett tilgjengelige (nær inngang), overdekte, opplyste og 
låsbare parkeringsplasser for sykkel.

ROS
Vi minner om at det i forbindelse med reguleringsarbeid skal gjennomføres risiko- og 
sårbarhetsundersøkelse. Nivået på denne må fastesettes etter skjønnsmessig vurdering, 
men ved offentlig ettersyn må det som et minimum fremgå hvordan temaet er vurdert.

Oppsummering
Med disse kommentarer ønsker fylkesrådmannen lykke til i det videre planarbeidet.

Med hilsen

Ida Andreassen Knut Thorkildsen Slettebak
Rådgiver Rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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KOMMENTARER TIL INNKOMNE MERKNADER 
 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR 
GNR. 46 BNR. 38 MFL - LANGGÅRDSFJELLET 

EIGERSUND KOMMUNE  
PlanID – 
 
Planarbeidet ble kunngjort med brev til berørte myndigheter, grunneiere og naboer samt 
organisasjoner 07.10.11. Samtidig ble planarbeidet annonsert i Dalane Tidende. Uttalefrist var 
08.11.11. Det er registrerte 3 forhåndsuttalelser til varsel om oppstart av planarbeid innen 
høringsfristens utløp: 

Statens vegvesen Region vest. Brev av 20.10.11 
Innhold: 
Opplyser at planområdet i hovedsak berører kommunalt vegnett. SV har derfor ingen merknader til 
planoppstart. Anbefaler at planens avgrensning også omfatter kryss mellom Hellelandsgaten og 
Nyeveien for å sikre adkomstens utforming.  

Forslagstillers kommentar: 
Uttalelsen tas til etterretning. 

Rogaland Fylkeskommune. Regionalutviklingsavd. Brev av 11.10.11 
Innhold: 
Opplyser at planområdet er regulert som boligområde i gjeldende kommuneplan. Henviser til 
gjeldende kommuneplan som sier at Bebyggelsen skal gis en mest mulig skjermet og lite iøynefallende 
plassering i terrenget, og ber om at dette ivaretas i planarbeidet. Siden området ligger nær 
bevaringssoner i Egersund, er det viktig at utbygging ivaretar de estetiske kvaliteter som finnes i 
eksisterende bygningsmasse i området. Fylkesrådmannen anmoder effektiv utbyggingstetthet, dog 
uten å gå bekostning av andre hensyn. Det skal legges til rette for gode uteoppholdsarealer på 
bakkeplan for barn, unge og voksne. Det skal være gode sol- og støyforhold både på privat og felles 
uterom. Lekeareal skal være i henhold til bestemmelsene i gjeldende kommuneplan. Det må 
gjennomføres en støyfaglig utredning for planområdet som inntas i bestemmelsene, samt at 
planutforming sikrer at grenseverdiene for støy ikke overskrides (MD T-1442). Planleggingen må ha 
prinsippene om universell utforming som premiss, både i forhold til bygninger og uteoppholdsareal 
(TEK10). Sikres i bestemmelsene. Det må utformes lett tilgjengelige, overdekte, opplyste og låsbare 
sykkelparkeringsplasser. Opplyser at det skal utføres en ROS-analyse. 

Forslagstillers kommentar: 
Estetikk og tilpasning til eksisterende bebyggelse er ivaretatt i planforslaget, se planbeskrivelsen kap. 6.4. 
Kommuneplanens bestemmelser § 3-2 setter krav til utendørs leke- og oppholdsarealer for barn og voksne. 
Planforslaget tilrettelegger for felles lekeareal på 63 kvm. For øvrig består planområdet av store 
friluftsområder som kan benyttes til ulike aktivitet. Krav til støy er ivaretatt i bestemmelsens § 3, 3. ledd. 
Universell utforming er lagt som premiss for planleggingen. ROS-analyse er utført. 
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Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). E-post av 14.11.11 
Innhold: 
Opplyser at deler av planområdet som ligger ned mot Nyeveien er 
flomutsatt. Flomsonekart for Egersund finnes på www.nve.no. 
Flomutsatte områder bør vises med hensynssone med tilhørende 
bestemmelser for å ivareta krav i TEK 10. Minner også om retningslinjer 
NVE 2/2011 Flaum og skredfare i arealplanar.  

Forslagstillers kommentar: 

Flomutsatte områder er definert ut fra NVE’s flomsonekart, og markert i 
plankartet med hensynssone flom. Tilhørende bestemmelser fastsetter 
flomsikker byggehøyde, og hvilke tiltak som tillates innenfor flomsonen. 

NVE har utført en beregning av flomsikker høyde innenfor planområdet, 
se vedlagte kopi av e-post fra NVE, datert 02.04.12. 

7.4 Eigersund kommune. Felles brukerutvalg. Brev av 16.11.11 
Innhold: 
Forutsetter at krav til universell utforming ivaretas og beskrives. 

Forslagstillers kommentar: 
Universell utforming er lagt som premiss for planleggingen, se planbeskrivelsen kapittel 6.1.4.  

7.5 Eigersund kommune, Plankontoret. Brev av 11.01.12 
Nye bygg skal tilpasses omgivelsen, dvs. den eldre trehusbebyggelsen med takform m.m. Det skal 
legges ved illustrasjon som viser området etter det er utbygd. Det må gjøres en arkitektonisk og 
formmessig vurdering av prosjektet slik at det ikke skiller seg ut fra strøkets karakter, mtp 
utnyttelsesgraad, uttrykk og volum. Forhold til flom må dokumenteres av fagkyndig. Avkjørsel skal 
redegjøres for, herunder svingbevegelser og frisikt. Redegjøres for adkomst for brannbil og lignende. 
Trafikksikkerhet – avkjørsel og skille mellom gående og kjørende. Frisiktlinjer og fortau må vises 
gjennom planområdet. Forholdet til universell utforming må redegjøres for. Landskapstilpassning og 
estetikk må redegjøres for herunder beskrivelse av inngrep og snitt. Uteoppholdsareal – det skal 
avsettes minst 150 kvm uteareal pr. boenhet. Arealet skal være tilgjengelig og egnet til lek, utfoldelse 
og opphold utendørs. Private og felles uterom skal ha gode sol- og støyforhold.  

Forslagstillers kommentar: 
Ny bebyggelse innenfor planområdet er tilpasset eksisterende eldre trehusbebyggelse i området. Se vedlagte 
fotoillustrasjon og perspektiv. Flomutsatte områder er vist i plankartet med hensynssone og tilhørende 
bestemmelse. Flomsikker byggehøyde er angitt etter beregninger utført av NVE, se vedlegg med kopi av 
uttalelse fra NVE - datert 02.04.12. Avkjørsler og frisikt er utarbeidet i henhold til vegnormal. Adkomst for 
brannbil er ivaretatt i planforslaget og beskrevet i kap. 6.2.3 i planbeskrivelsen. Universell utforming er 
ivaretatt i best mulig grad og beskrevet i kap. 6.1.4. Uteoppholdsareal er beskrevet i kap. 6.1.1. 
 

 
 
 
Kristiansen & Selmer-Olsen AS, 23.10.12 

Utsnitt av flomsonekart 
 Egersund sentrum 200 årsflom. 

Kilde: NVE 
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 Eigersund kommune, plankontoret Side 1  

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.  
 
 
Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Reg. endring Laangårdsfjellet 
Plantype:  
 

x Reguleringsplan  
� Bebyggelsesplan  
� Mindre vesentlig reguleringsendring. Gjeldende plan:  
 Reguleringsplan med krav om konsekvensutredning 

Eiendom (gnr./bnr.):  46/38 mfl  
Saksnummer: Plannummer: 
Saksbehandler: DKT 
Planinitiativ mottatt:  
Møtested: Plankontoret Møtedato: 15092011 
Deltakere:   Rolv Selmer Olsen, Ragnhild Kaggestad Tamburstuen 
 
Forslagsstiller:  B&G  
 
 

 

Kommunen:  Dag K. Tonheim 
 

 

Forfall:   
 
 

1. Hensikten med planarbeidet 

Endre gjeldende reguleringsplan i forhold til å 
redusere antall boliger, kjøreveg frem til boliger 
m.m 

Merknader: 
 

 
 
 
 

2.  Planstatus 
 Plan Formål Vedtaksdato 
 Fylkes(del)plan   
x Kommuneplanens arealdel Bolig 06.06.2011 
 Kommuneplanen   
X Reguleringsplan Bolig m.m, 26.05.2005 
 Annet planarbeid som kan ha betydning 

for utarbeiding av planforslaget: 
  

    
 Planforslaget vil samsvare med overordnet plan. 
 Planforslaget vil ikke samsvare med overordnet plan. 
Merknader:  
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Konsekvensutredning 
 
 Planen utløser krav om konsekvensutredning. 
 Forslag til planprogram sendes på høring parallelt med varsel om oppstart. 
Merknad: 
 
 
 
 
Aktuelle rikspolitiske retningslinjer: 
X Samordnet areal- og transportplanlegging Barn og planlegging 
X Riks- og fylkesveier – kommunal veg 
 Verna vassdrag /Vernede vassdrag 
 Arealbruk i støysoner 
 Andre 
Merknader: 
 
 
3. Kommunale vedtekter og retningslinjer som gjelder for planområdet: 
  Merknader 
 Kommunale vedtekter  
 Kommunale retningslinjer/ målsetninger  
X Bestemmelser og retningslinjer i 

kommuneplanens arealdel 
 

4. Krav til varsel om oppstart av planarbeid 
   
X Forslagsstiller skal varsle oppstart av 

planarbeidet. Varslet skal inneholde: 
 

X Oversiktskart som viser planområdets 
beliggenhet. 

 

X Kart med avmerket planavgrensning  
X Brev til grunneiere, offentlige etater og 

andre berørte interesser, som orienterer
om planforslaget, dagens og fremtidig 
planstatus og formål. 

 

 Planprogram (dersom planen skal 
konsekvensutredes). 

 

X Forslagsstiller er kjent med maler for 
kunngjøring og varslingsbrev samt 
varslingsliste/adresseliste 

 

5. Informasjon og medvirkning i skissefasen 
 Informasjonsmøte 
 Andre informasjonstiltak 

Vil ev. komme tilbake til dette i forbindelse med for 
eksempel høring om dette vurderes som 
nødvendig/ønskelig. 

6. Antatt viktige planfaglige tema for planarbeidet – foreløpig 
vurdering 

  Forhold som bør tas spesielt hensyn til i forbindelse med 
planarbeidet: 

 Naturgrunnlag  

 Lokaliseringsfaktor  
X Fortetting  
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 Grøntstruktur  
X Landskap  
X Estetikk og byggeskikk (fjernvirkning, 

fortettingspotensiale, 
bebyggelsesmønster, 
formspråk, sol-/skyggeforhold) 

 

X Senterstruktur  
 Utbyggingsrekkefølge  
 Økonomi  
 Landbruk  
 Biologisk mangfold  
 Naturområder  
 Strandsone  
 Friluftsinteresser  
 Fiskeinteresser  
 Viltinteresser  
 Vassdragsforvaltning  
X Vannforsyning, avløpsforhold  
X Forurensning (luft, vann, grunn, støy)  
X Enøk og energiløsninger  
 Kulturlandskap  
X Kulturminner på land og i sjø  
X ROS (Sikkerhet og beredskap)  
X Støy  
X Radon  
X Grunnforhold  
X Infrastruktur  
X Leke og oppholdsareal  
X Områder for allmennheten  
X Utenomhusplan  
X Trafikkforhold  
X Parkeringsforhold/kapasitet  
X Trafikkplan/vegutforming  
X Avkjørsler og kryss  
X Trafikksikkerhet  
X Universell utforming  
x Andre merknader /referanser/moment som skal utredes: Forhold til kollektivtrafikk, 

naboer, eiendomsinngrep, avfallshåndtering 
7. Krav til planforslaget – innhold og materiale 
X Forslagsstiller er gjort kjent med krav til utforming av planmateriell 
X Plankart (pdf-fil, papirkopi og SOSI-fil 

versjon 4.0 eller nyere). 
PDF til 1. gangsbehandling i A3 samt 15 
papirkart i farger A2. SOSI leveres når planen er 
vedtatt. 
Bruke kommunens mal for tittelfelt 
Se www.eigersund.kommune.no under 
plankontoret for videre føringer, sjekklister m.m. 

X Reguleringsbestemmelser (papirkopi og 
word-fil) 

 

X Kopi av kunngjøringsannonse og dato 
for aktuelle aviser (Dalane 
Tidende/Stavanger Aftenblad) 

 

X Kopi av varslingsbrev  
X Kopi av varslingslisten (kommunen 

leverer liste) 
 



REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER   
 

 Eigersund kommune, plankontoret Side 4  

X Kopi av innkomne merknader ved 
oppstart 

 

X Forslagsstillers foreløpige vurdering av 
høringsuttalelsene 

 

X Planbeskrivelse   
 Utfylt sjekkliste for planfaglige tema  
X Illustrasjonsmateriale Tegninger, landskapsvirkning og lignende 
 Spesielle utredningsbehov / 

tilleggsrapport 
 

X Beregningsgrunnlag for gebyr  
 
 
8.  Kart 
Grunnkart 
� Kommunen kan levere digitalt grunnkart. 
� Det er behov for tilleggsoppmålinger. 
� Det anbefales oppmåling av 

planområdets yttergrenser. 
 

Merknader: 
Ta kontakt med oppmålingsavdelingen 
 
 
 
 

Plankart 
� Planforslaget leveres digital i SOSI-

standard. 
� Digital fremstilling skal godkjennes av 

kommunen før planforslaget kan regnes 
som komplett 

Ja – når den er vedtatt frem til da PDF og 
papir 
 
Ja 

  
 
9. Gjennomføring 
Kommunaltekniske anlegg Merknader: 

1. Krav om godkjente tekniske planer (vei, 
vann og avløp)  

2. Krav om godkjent utomhusplan 

Ja 

 

Ja 

3. Tiltaket forutsetter utbygging/utbedring av 
kommunaltekniske anlegg 

 
Må utredes av tiltakshaver – ta kontakt med 
miljøavdelingen 
 
 

Aktuelle rekkefølgekrav 
� Utbyggingsvtale 
�  

Kommunen kan  kreve utbyggingsavtale. 

Utbyggingsavtale  

� Det vil bli stilt krav om utbyggingsavtale 
og skal innarbeides i bestemmelsene. 

Kommunen kan  kreve utbyggingsavtale. 

� Det skal forhandles utbyggingsavtale 
med kommunen parallelt med 
planprosessen 

 

 

X 

Formatert:
Punktmerking og
nummerering

Formatert:
Punktmerking og
nummerering
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10.   Kommunens foreløpige vurderinger og føringer 
 
� Anbefaler oppstart av planarbeid  
� Anbefaler ikke oppstart av planarbeidet 
� Anbefaler at reguleringsformålet fremmes som en §30 sak 
 

 
11.   Framdrift 
 
� Det er informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven. Saksbehandlingstid 

fra komplett planforslag er mottatt til første vedtak i saken er 12 uker. 
� Forslagsstillers planlagte dato for varsling: Er allerede gjennomført. 
� Forslagsstillers planlagte dato for oversendelse av komplett planforslag (med 

dokumentasjonskrav/utredninger) til kommunen: Ikke avtalt. 
� Førstegangsvedtak antas å bli fattet 12… uker etter komplett søknad er mottatt. 
� Endelig planvedtak antas å bli fattet …… uker etter komplett søknad er mottatt. 
� Fordi planen er særlig komplisert og/eller i strid med overordnede planer og/eller begge 

parter er enige om det, skal det avtales egen frist for behandling når fullstendig 
planforslag sendes inn. 

� Det skal utarbeides en egen avtale for samarbeidet om planen mellom forslagstiller og 
kommunen. 

� Saken er prioritert 
 
 
12.   Gebyr 
� Behandling av planforslaget vil bli ilagt 

gebyr etter kommunens betalingsregulativ 
for saksbehandling etter plan- og 
bygningsloven. 

 

� Fakturaadresse: 
 
 

Skriftlig bekreftelse på hvem som skal ha 
faktura leveres sammen med andre 
dokumenter til 1. gangsbehandling. 

 
Merknader: 
 
 
 
 
 
 
 
13.  Bekreftelser 
Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det 
tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for 
planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger 
gitt i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer. 

X

X 

X 

X 



REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER   
 

 Eigersund kommune, plankontoret Side 6  

 
Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i 
den senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, i 
kommunens rutiner og politikk og at nye opplysninger kan føre til endrede faglige 
vurderinger. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige 
myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om endring av prosjektet og endring av fremdriften 
for prosjektet. 
 
Dersom avtalte innsendelser ikke er mottatt i henhold til avtalt fremdrift, uten at det er avtalt 
nytt tidspunkt for innsendelse, kan kommunen anse saken som uaktuell og etter en periode 
avslutte saken. 
 
Sted, dato ....Egersund 13.09.2011 
 
For kommunen: Dag Kjetil Tonheim 
 
Referatet er godkjent og mottatt.  
For forslagsstiller:  





Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  30.04.2013
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-13/354, GBR-
13/219, GBR-13/431
Arkivsaksnr.:
08/2549
Journalpostløpenr.:
13/11852

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
113/13 Planteknisk utvalg 14.05.2013

Reguleringsendring for boliger-gnr 13 bnr 147 m.fl.- del av 
Sandbakkveien 
1. gangsbehandling

Sammendrag:
På vegne av Aktiv Eiendomsutvikling as/Byggmestrene Larsen & Bjørkeland as og
Eger Bygg as, har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på seg arbeidet med å utarbeide
reguleringsendring for boliger i Sandbakkveien, gnr. 13 bnr. 431 mfl.

Saksgang:
PTU avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ei.

Rådmannens forslag til vedtak 30.04.2013:
Forslag til reguleringsplan for del av Sandbakkveien til boliger - Sandbakkveien 15, 17 
og 19 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i:

Plankart
1. Faresone-Steinskredfare vises i tråd med rapport fra Multiconsult.
2. Byggegrense mot naboeiendommer skal være minimum 4 meter og skal så langt som 

mulig følge skissert bygningskropp.
3. Påføre målsetting, bredde på veier, avstand til naboer, svingradier.
4. Påføre kotehøyder på bebyggelse og parkeringsplass.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen
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1 BAKGRUNN

1.1 Hensikten med planen
For en tid tilbake kjøpte Statens vegvesen eiendommene 13/431 og 13/354, som en 
konsekvens av planene om en omkjøringsvei for riksveg 44. En mulig adkomsttunnel for 
riksvegen var da tenkt lagt over aktuelle eiendommer. Etter videre overveielser ble disse 
planene skrinlagt. 
I april 2008 kjøpte byggefirmaene Eger bygg as og Larsen & Bjørkeland as disse 
eiendommene fra Statens vegvesen, med et ønske om å utvikle eiendommene for 
sentrumsnære boliger. Dette utløste krav om reguleringsplan for de aktuelle eiendommene. I 
senere tid har byggefirmaene også kjøpt eiendommen 13/219.
Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for sentrumsnære leiligheter med felles 
parkering og lekeareal. Utbyggingen i området forutsetter at eksisterende bygninger i 
planområdet fjernes. 
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1.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
På vegne av Aktiv Eiendomsutvikling as, Byggmestrene Larsen & Bjørkeland as og Eger 
Bygg as, har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på seg arbeidet med å utarbeide 
detaljreguleringsplan for Sandbakkane, gnr. 13 bnr. 431 mfl. i Eigersund kommune.

Eiendommene 13/431, 13/354 og 13/219 eies av tiltakshaver. Eiendom 13/147 eies av 
annen grunneier. Denne eiendommen reguleres i henhold til kommuneplan til friområde. 

1.4 Utbyggingsavtaler
Kommunen ønsker at det primært skal inngås utbyggingsavtale.

1.5 Krav om konsekvensutredning?
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 
Konsekvensutredninger med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 
omfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes.

2 PLANPROSESSEN
Planprosessen ble startet snarlig etter eiendommene ble kjøpt opp av byggefirmaene våren 
2008. Dette var før ny planlov trådte i kraft, slik at det ikke forelå noen krav til formelt 
oppstartsmøte. Det har imidlertid vært tett dialog med plankontoret i hele planprosessen. 

2.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, ev.
planprogram
Det ble varslet oppstart av planarbeid første gang i juni 2008, hvorav det ble mottatt 4 
merknader til varselet. Viktigste synspunkt var da frykt for ras.
Grunnet endring i plankonseptet og overgang til ny planlov ble planarbeidet varslet på nytt 
den 24.09.10 med frist for innspill innen 15.11.10. Til varslet er det mottatt 2 merknader 
innen høringsfristen, samt en merknad etter fristens utløp. 
Nedenfor følger en oppsummering av de viktigste synspunktene til varsel om planoppstart: 
- Universell utforming, hensyn til livsløpsstandard.
- Innordne ny bebyggelse til områdets bygningsstruktur i form og målestokk.
- Minimaliserte terrenginngrep.
- Sikre område for lek.
- Trafikksikkerhet for myke trafikkanter, både til og fra området men også langsmed 

Sandbakkveien. Utrede trafikale forhold.
- Gjennomføre geologisk undersøkelse av fjellet i bakkant.

2.2 Innkomne innspill

Merknader

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

Offentlige merknader

1.
 Statens vegvesen Region vest-
brev datert 13.06.2008 

 Ingen merknader

2.
 Dalane Energi IKS-brev datert 
12.06.2008 

 Ingen merknader
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3.
 Eigersund kommune. Seniorrådet-
brev datert 13.06.2008 

 Ingen merknader

4.
 Eigersund kommune. Felles 
brukerutvalg. brev datert 12.11.2010

 Merknad

5.
 Statens vegvesen, Region vest.-
brev datert 03.11.2010

 Ingen merknader

6.
Rogaland fylkeskommune-brev 
datert 16.11.2010

 Merknad

7.
Barnas representant i plansaker-
brev dater 18.11.2010

 Merknad

Private merknader

8.
Leif Arne Lien og Mette Mellegård. 
Datert 30.06.2008

 Merknad

9.2 Sammendrag av merknadene 
 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler
4 Eigersund kommune. 

Felles brukerutvalg. 
brev datert 12.11.2010

-Dersom planen innbefatter 
bygging av leiligheter og 
lignende, bør universell utforming 
ivaretas. Hensynet til 
livsløpsstandard bør også 
ivaretas. Dette bør dokumenteres 
og beskrives i planbeskrivelsen.

E -Tatt til etterretning

6 Rogaland 
fylkeskommune. brev 
datert 16.11.2010

-Uteopphold/lek- Ved planlegging 
av nye boligområder skal det 
legges til rette for gode 
uteoppholdsareal, også på 
bakkeplan, for barn, unge og 
voksne. Private og felles uterom 
skal ha gode solforhold. Et 
minimum er at uteplassen i 
hovedsak er solbelyst høst- og 
vårjevndøgn tidlig ettermiddag, 
dvs. klokken 15.00.

-Tilrettelegging for sykkel-
Planområdet ligger i 
sykkelavstand til mange sentrale 
målpunkt, det må derfor legges 
arbeid i utforming av lett 
tilgjengelige (nær inngang), 
overdekte, opplyste og låsbare 
parkeringsplasser for sykkel.

-Hensyn til nærområder- Ved 
fortetting i nærheten av 
eksisterende boligområder stilles 
store krav til utforming av 
boenhetene og 
utforming/plassering av 
bebyggelse. Solforholdene for 
nabobebyggelse må 
dokumenteres. I tillegg 
forutsettes det at en vurderer 
tiltaket ut fra gjeldende 

E

?

E

-Tatt til etterretning. Sol- og 
skyggediagram viser at det er 
gode sol og skyggeforhold der 
lekeplassen er foreslått 
plassert.

?

-Tatt til etterretning og viser til 
tema som omhandler estetikk 
og stedets karakter i 
saksframstillingen.
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byggeskikk. En minner om krav 
til estetisk utforming av 
omgivelsene i Plan- og 
bygningsloven § 1-1

-Universell utforming-
Planleggingen må ha prinsippene 
bak universell utforming som 
premiss i det videre arbeidet, 
både i forhold til bygninger og 
uteoppholdsareal. Dette forholdet 
bør sikres i 
reguleringsbestemmelsene

-Støy- Når det gjelder støy vil vi 
minne om at støyforholdene, der 
hvor det er behov for tiltak, skal 
det utredes som del av 
premissene for planleggingen 
(MD T-1442). Det må 
gjennomføres en støyfaglig 
utredning for planområdet som 
inntas i 
reguleringsbestemmelser. 
Støyutredningen må sikre at 
grenseverdiene for støy ikke 
overskrides (MD T-1442).
Risiko- og sårbarhetsanalyser- Vi 
minner om at det i forbindelse 
med reguleringsarbeid skal 
gjennomføres en risiko- og
sårbarhetsundersøkelse. Nivået 
på denne må fastsettes etter 
skjønnsmessig vurdering,
men ved offentlig ettersyn må det 
som et minimum fremgå hvordan 
temaet er vurdert.

-Klima/ miljø- Ved utbygging ber 
vi kommunen om at det minimum 
utredes eller kreves at det legges 
opp til energifleksibilitet, 
lavenergibygg og bruk av 
lavverdig og miljøvennlig energi 
til oppvarming og varmtvann 
(minst mulig bruk av elektrisitet).

E

E

I

-Tatt til etterretning og viser til 
tema som omhandler 
universell utforming i 
saksframstillingne.

- Tatt til etterretning og viser til 
tema som omhandler støy i 
saksframstillingen.

-Tema som omhandler 
klima/miljø er ikke vurdert i 
planbeskrivelsen eller 
saksframlegget

7 Barnas representant i 
plansaker-brev dater 
18.11.2010

-For barn og unge i området vil 
jeg be om at der blir satt av areal 
til sand lekeplass da der er 
relativt langt til nærmeste 
lekeplass. Vil også be om at der 
vurderes om der er tilstrekkelig 
ute og oppholds areal for den 
enkelte boenhet, da dette er av 
betydning for evt. barn og unge i 

E -Tatt til etterretning og viser til 
tema som omhandler barn og 
unges forhold i 
saksframstillingen.
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boligene.
Private uttaler
8 Leif Arne Lien og Mette 

Mellegård. Rogaland 
fylkeskommune. brev 
datert 30.06.2008

-Understreker behov for 
risikoanalyse i forhold til 
eventuelle sprengningsarbeider. 
Grundig vurdering av fjellveggen 
i bakre del av tomten.

E -Universell utforming er 
ivaretatt i planforslaget ved at 
det er lagt opp til trinnløs 
adkomst fra bil til bolig for alle 
leilighetene i boligblokka, samt 
leilighetene i 1. etasje i 
tomannsboligene. Sentralt i 
boligblokka vil det være felles 
heis og trapphus, hvor 
leilighetene har adkomst fra 
svalgang mot fjellet i bak. 
Tilgjengelighet i bolig er i tråd 
med krav gitt i TEK 10. 
Leilighetene i blokka kan 
tilrettelegges for 
livsløpsstandard. For 
ytterligere utredning, se 
planbeskrivelsens pkt. 5.2.5 
og 6.1.4.
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3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER (MED VEKT PÅ AVVIK FRA 
OVERORDNET PLAN)

3.1 Overordnede planer

• Fylkeskommunale planer

• Kommuneplanens arealdel 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Egersund 2011-2022 sentrumsdel avsatt til 
boliger – nåværende. Planforslaget vil være i samsvar med overordnet plan. 
Kommuneplanens bestemmelse og retningslinje til plan gir rammer for reguleringsplanen. 
Følgende forhold anses som særs relevante i denne plansammenheng; fortetting, leke- og 
uteoppholdsareal, parkeringskrav og universell utforming.

3.2 Eldre reguleringsplaner
13-3 Rv. 44. Hestvad bro-Eiger motell 

Planområdet inngår i en eldre 
reguleringsplan fra 1975 som aldri ble 
stadfestet av departementet. Deler av 
tomten er vist som byggeområde for 
bolig og trafikkareal for kjørevei.

3.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Barn og unges interesser i planleggingen
Klima- og energiplanlegging
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
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4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD

4.1 Beliggenhet
• Beliggenhet
Planområdet er sentrumsnært og ligger i nedre del av Sandbakkveien med Årstadfjellet i 
bakkant.

• Avgrensning og størrelse på planområdet
Planområdet omfatter eiendommene gnr. 13 bnr. 147, 219, 354 og 431, og utgjør et samlet 
areal på 3,067 daa. Mot nordvest ligger det etablert boligområde langs Sandbakkveien, og 
mot sørøst skrår det bratt opp til Årstadfjellet.

4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Arealbruken innenfor planområdet omfatter boligbebyggelse og friområde. Tett inntil 
Sandbakkveien ligger en tomannsbolig med tilhørende anlegg på baksiden av boligen. 
Lenger inne i planområdet ligger to eneboliger, som p.t. er ubebodde og som lenge har stått 
til forfall. 
Arealbruken rundt planområdet er variert boligbebyggelse, med hovedvekt av eneboliger 
langsmed gateløpet. Planområdet grenser i sørøst til et stort friluftområde på Årstadfjellet. 

4.3 Stedets karakter
• Struktur og estetikk/ byform
Boligene i området består hovedsaklig av trehusbebyggelse i to etasjer er plassert 
forholdsvis tett, vendt mot Sandbakkveien og tverrgående gater med hage på baksiden. De 
er med på å danne et urbant miljø med klart definerte gaterom, som er en tradisjonell struktur 
for boligområdene i Egersund sentrum og ellers i norske byer. Den minste boligen er 57 m² 
og den største 135 m². Forøvrig har de fleste boligene grunnflate mellom 70 m² til over 90 
m².
De første husene ble antageligvis oppført i begynnelsen av 1900-tallet og det siste i 2013 i 
henhold til kommunens matrikkel når eiendommene ble tatt i bruk.

• Eksisterende bebyggelse
Bebyggelsen langs med Sandbakkveien består i hovedsak av etablert eldre 
trehusbebyggelse med saltaksløsning. Husene ligger tett på gateløpet og i hovedsak med 
møneretning vinkelrett på veien. Friluftsområde i sørøst danner et grønt bakteppe til 
bebyggelsen.

4.4 Landskap
• Topografi og landskap
Topografien i planområdet er flatt mot Sandbakkveien, men sterkt stigende mot sørøst. 
Ovenfor eksisterende bygninger består terrenget av steile fjellvegger med slakere partier 
med vegetasjon. 
Grunnforholdene i området består av morenemateriale og løsemasser, jf. temakart 
Rogaland. Vegetasjonen er eldre blandingsskog med høy bonitet, jf. temakart Rogaland. 

• Solforhold
Planområdet er nordvest vendt og har gode solforhold spesielt på ettermiddag.

• Estetisk og kulturell verdi
Estetikk settes ofte i forbindelse med vår måte å oppfatte omgivelser på gjennom sansene. 
Planområdet med Sandbakkveien som hovedfartsåre til en av byens mest brukte 
friluftsområde er derfor viktig. Dette området ligger godt synlig sett fra ulike vinkler både i og 
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utenfor sentrum. Sandbakkane definerer en klar grense mellom det urbane og grøntområde 
med Årstadfjellet i bakkant. Den varierte boligtypologien fra eldre trehusbebyggelse til nyere 
boliger viser sammenhengende utviklingen som har skjedd i området vedrørende utbygging. 
Området er verdifullt som boligområde og kan oppleves som attraktivt og trivelig da det 
fremdeles har gode kvaliteter som luft, lys, mulighet for skjermede uteoppholdsareal og nær 
tilgang til sosiale møteplasser i sentrum.

4.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er p.t. ikke påvist funn av fredede kulturminner i planområdet, jf. temakart Rogaland.

4.6 Naturverdier
I kartmateriell fra direktoratet for naturforvaltning viser det at skråningen fra planområdet og 
opp til Årstadfjellet har høy bonitet for skog. Det vises også at området her er dekket med 
barskog, og grunnforholdene er dekket med jordlag. Forøvrig vises det ikke spesielle 
naturverdier innenfor selve planområdet.

4.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Planområdet ligger i randsonen til et stort friluftsområde på Årstadfjellet, Fjellro (jf. temakart 
Rogaland), som er et nærturområde for byens innbyggere. Området har merkede stier og 
løyper, samt badeplasser i Vannbassengan.

4.9 Trafikkforhold
• Kjøreatkomst
Adkomst til planområdet er fra Sandbakkveien, som er en kommunal gate. Fartsgrensen på 
aktuelle strekning er 30 km/t. Sandbakkveien er hovedadkomsten til friluftsområde 
Vannbassengan (Fjellro). 

• Trafikkmengde - Det foreligger ingen trafikktall for Sandbakkveien i vegdatabasen. Vi har 
heller ikke fått tak i noen trafikkdata på aktuelle strekning fra kommunen. Planlagt 
bebyggelse i omsøkte område utgjør 16 boenheter. 

• Ulykkessituasjon
Det er ikke kjennskap til at det er skjedd noen alvorlige trafikkulykker i området siste tiden. 

• Trafikksikkerhet for myke trafikanter
Langs Sandbakkveien er det etablert fortau fra Mosbekk plass og frem til og med eiendom 
gnr. 13 bnr. 219. 

• Kollektivtilbud
Nærmeste bussholdeplass er på Mosbekk plass, om lag 160 meter fra planområdet.

4.10 Barns interesser
Det er avsatt areal for felles lekeplass sentralt i planområdet, mot eiendom 13/283, mellom 
BK1/BK2 og BB. Lekearealet utgjør et regulert areal på 197 kvm, og er felles for alle 
leilighetene i planområdet. Lekeplassen skal så langt dette er mulig utformes etter 
prinsippene om universell utforming og være inngjerdet. 
Lekeområdet har en skjermet plassering i forhold til støy, støv og forurensning fra 
Sandbakkveien, ved at det er plassert bakenfor planlagte boliger mot veien.

4.11 Sosial infrastruktur
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Nærmeste offentlige barnehage og skole er ca 700 meter (målt i luftlinje) fra planområdet. 
Nærmeste offentlige lekeplass ligger lenger oppe i Sandbakkveien. Øst for planområdet er 
store friluftsområder med opparbeidede turveier.

4.12 Universell tilgjengelighet
Eksisterende eneboliger i området ligger høyere enn Sandbakkveien på aktuelle strekning. 
Inngang til boligenes hovedetasje er via utvedige trapper. Området er ikke universelt 
tilrettelagt slik det er i dag. Bolig ut mot Sandbakkveien har høy grunnmur, noe som gir 
trapper for å komme inn i boligens 1. etasje. 

4.13 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
Det finnes eksisterende vann- og avløpsledning i Sandbakkveien. Nye boliger kan kobles til 
eksisterende ledningsnett i området.

• Trafo
Eksisterende trafostasjon er etablert ca 100 meter fra planområdet. 

• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m
Strømforsyning til nye boliger behandles som egen sak så snart en forespørsel og 
detaljregulering foreligger fra utbygger. 

• Renovasjon
Renovasjonsløsning i området er henteordning, hvor avfallsekker settes ut til offentlig veg 
etter avtale med DIM på hentedagen. 

4.14 Grunnforhold
I bakkant av planområdet er det svært bratt terreng, hvor det kan være fare for ras, utglidning 
eller steinsprang. Dette kan gi skade på bygningsmasse og personskade ved ferdsel. 
Eksisterende bebyggelse i planområdet er ikke sikret mot ras/utglidning fra fjellet i bakkant. 

Det er utført to geologiske vurderinger for området, fra 2008 og 2012. Siden rapporten fra 
2008 ikke omhandler hele planområdet, ble det i 2012 utført en ny rasvurdering. 
Rapporten av 2012 viser til flere ustabile partier bak eksisterende bolighus. De ustabile 
partiene ligger i hovedsak høyere opp i terrenget enn mønehøyden på eksisterende 
bolighus. Det vurderes at enkelte steinblokker i fjellskråningen ovenfor aktuelle byggetomt er 
ustabile og at disse må sikres. I tillegg er det vist til forhold det må tas hensyn til i forbindelse 
med sprengning av byggegrop, og at stabiliteten i fjellveggen må vurderes på ny etter at 
utsprengingen er utført.

4.15 Støyforhold
Temaene støv og støy dreier seg i denne sammenheng fra trafikken i Sandbakkveien.

4.16 Luftforurensing
Det er p.t. ikke kjennskap til noen forurensningskilder i området som det må utføres 
avbøtende tiltak til.

4.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
• Risikomatrise, alle relevante forhold skal vurderes
• Rasfare. 
• Støy
• Luftforurensing og foruensing i grunnen
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• Beredskap og ulykkesrisiko
• Andre relevante ROS tema

4.19 Analyser/ utredninger
I forbindelse med salg av eiendommene i 2008 ble det utført en rasfarevurdering for aktuelle 
tomter, datert 24.10.07. Denne vurderingen tar kun for seg forholdene på eiendommene 
13/354 og 13/431. Siden planområdet omfatter et større areal, ble det foretatt en ny 
rasfarevurdering i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Det er Multiconsult som har 
utført begge rasfarevurderingene fra 2007 og 2012. Rasfarevurderingen datert 01.10.12 er 
vedlagt saksfremlegget.

5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

5.1 Planlagt arealbruk
Planområdet består før utbygging av 3 boliger, hvorav 2 står til forfall. I tillegg til uthus og 
garasje for bolig på eiendom 13/219. Eksisterende bygningsmasse i planområdet rives, og 
erstattes av 2 tomannsboliger samt et leilighetsbygg med 12 leiligheter. 
Utfordringen knyttet til fortetting i området er i hovedsak tilpasning av konsentrert bebyggelse 
i området dominert av tradisjonell eneboligbebyggelse.

Plankonseptet er å plassere 2 nye tomannsboliger ut mot gateløpet, noe som styrker 
gateløpet i Sandbakkveien. Disse boligene vil ha tilnærmet samme volum som 
omkringliggende eneboliger. Leilighetsbygget plasseres lenger bak i området, hvor terrenget 
danner et bakteppe og tar opp høyden og volumet til den noe større bygningsmassen. Felles 
utearealer plasseres skjermet fra gateløpet mellom nye bygningsmasser. Planområdet 
betjenes fra en felles avkjørsel fra Sandbakkveien, med tilhørende felles parkeringsanlegg.
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5.2 Reguleringsformål

• Bebyggelse og anlegg for
Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse
Boligbebyggelse-blokkbebyggelse
Lekeplass
Renovasjon/grøntområde

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for
Kjørevei
Fortau
Gangveg/gangareal
Parkeringsplasser

• Grøntstruktur
Grøntstruktur

• Hensynssone for
Frisikt
Ras- og skredfare



13

5.3 Bebyggelsens plassering og utforming

Planlagte tomannsboliger har to horisontaldelte leiligheter, med inngangsparti i sør. 
Leilighetene i 1. etasje betjenes fra bakkeplan, mens de i 2. etasje kan nåes via utvendig 
trappeløsning. Det legges ikke til rette for heis i tomannsboligene, slik at det kun er 
leilighetene 1. etasje som kan ha livsløpsstandard. Boligene har tilpasset volum og høyde i 
forhold til eksisterende boliger omkring. Boligene er tilpasset tradisjonelt byggestil i området 
med trepanel og saltak, men med moderne vindusfasader. Boligene trekkes litt lenger inn på 
tomta i forhold til eksisterende bolig, dette for å legge til rette for fortau på gateplan.  
Eksisterende eneboliger inne på tomta rives, og erstattes av et leilighetsprosjekt med totalt 
12 leiligheter. Planlagt blokkbebyggelse består av to separate bygningskropper, som bindes 
sammen med felles trapp- og heisløsning. Inngang til de enkelte leilighetene er i hovedsak 
fra baksiden av bygningene, med unntak av leilighetene i 1. etasje som har inngang fra 
bakkeplan. Bygningene er planlagt i 3 etasjer. Bygningen har saltak og trepanel. Takflatene 
brytes opp i mindre flater i ulike høyder, noe som tilpasser boligblokka til omkringliggende 
eneboliger. Fasaden har utskutt og store vindusflater. Disse virkemidler gir fornemmelsen av 
et mindre bygningsvolum. 

5.4 Bebyggelsens høyde
Maks høyde for gesims settes til kote 56.

5.5 Grad av utnytting (veileder) Forskrift
• BYA, BRA, %-BYA eller %-BRA

5.6 Antall boliger, leilighetsfordeling
Totalt planlegges det 16 boenheter i planområdet.
2 tomannsbolig og 12 leiligheter i blokkbebyggelse.

5.7 Boligmiljø/ bokvalitet
Nye boliger disponerer egne balkonger og fellesareal. Min. 25m2 pr. leilighet i utearealer , 
hvorav maks 10m2 på egen balkong / terrasse. Kvaliteten på utearealene er gode og
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sydvendte. Se soldiagram. Boligene har en god planmessig utforming som enkelt kan 
tilrettelegges for livsløpsstandard. Området har nærhet til sentrum og til populært friområde i 
Vannbassengan.

5.8 Parkering
Det etableres felles parkeringsløsning for nye boliger i planområdet. Dette er i form av 
parkeringsanlegg i 2 plan under og over bakken. Dette gir en rampeløsning med en 
kjørebane til nedre nivå og en til øvre nivå. Parkeringsdekket er tilstrekkelig dimensjonert for 
stor bil. Øvre nivå ligger en halv etasje over bakkeplan. Denne løsningen gir 1 garasjeplass 
pr. leilighet, samt 6 felles gjesteparkeringsplasser uten overbygg på øvre plan. Dette gir en 
parkeringsdekning på 1,38 pr. boenhet. Kommuneplanens bestemmelser sier at det skal 
etableres 1 parkeringsplass per boenhet og en gjesteparkering per enhet som utgjør to 
parkeringsplasser per enhet. Her er forslagsstiller og plankonteret kommet til enighet om at 
kravet ikke kan innfris. Det ble i starten foreslått færre boliger innenfor planområdet, men på 
grunn av kommunens ønske om å styrke gateløpet med bebyggelse førte det til flere 
boenheter enn fra starten av. Dette igjen medførte at parkeringsdekningen økte. Siden 
området er sentrumsnært, og at en må prioritere grøntareal for lek og uteoppholdsareal samt 
gatestrukturen videreføres må kravet om parkeringsdekningen reduseres noe. Planområdet 
begrenses også av terrenget (skråningen mot Årstadfjellet) slik at det ikke er gjennomførbart 
å utvide ytterligere parkeringsplassene enn det som er foreslått.

5.9 Tilknytning til infrastruktur
•Renovasjon
Alle nye leiligheter i planområdet har felles renovasjonsløsning, som er plassert øst for 
adkomstrampe. Det kan settes opp enkelt leskur over avfallsdunkene. Området er i plan med 
Sandbakkveien og er lett tilgjengelig for renovasjonsselskapet. Det areal som ikke brukes til 
renovasjon skal opparbeides og skjøttes som grøntområde. 

•Vann- og avløp
Påkobling til offentlig vann- og avløpsnett i Sandbakkveien behandles som egen sak i 
forbindelse med byggesaken. 

•Strøm
Strømforsyning til den enkelte bolig behandles som egen sak i forbindelse med byggesaken.

5.10 Trafikkløsning
Nye boliger i planområdet har felles avkjørsel fra Sandbakkveien. Adkomsten er plassert 
lengst mulig mot øst, og ligger som buffer mot naboeiendommen. 

5.11 Utforming av veger
Avkjørselen er dimensjonert i henhold til vegnormal og krav til frisikt. Avkjørselen til 
planområdet er plassert slik at krav til frisikt er overholdt. Frisiktlinjene er på 3 x 30 meter, 
som er i henhold til vegvesenets håndbok 017.

5.12 Krav til rekkefølge
Før det gis byggetillatelse skal forhold knyttet til radon dokumenteres og ev. avbøtende tiltak 
skal skisseres.
Før boligene kan tas i bruk skal det dokumenteres av fagkyndig at det ikke er fare for ras, 
utglidning, steinsprang m.m. fra fjellet i bakkant av planlagt bebyggelse i BB. 
Rassikringstiltak skal være gjennomført jf Rasfarevurdering av 01.10.12, og kontrollert av 
fagkyndig.
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Under oppstartsbefaring med ingeniørgeolog og entreprenør skal det utføres befaring i fjellet 
i bakkant av de nærmeste boligene i vest. eventuelle ustabile steinblokker som kan påvirkes 
av sprengningsarbeidet skal sikres.
Før det gis brukstillatelse for nye boliger i planområdet, skal vann og avløp være ferdig 
opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune. Disse kravene er satt i 
planforslagets bestemmelser.

5.13 Tilgjengelighet for gående og syklende
Planforslaget viser fortau/gangsone langsmed Sandbakkveien. Gangsonen vest for 
avkjørselen er opparbeidet som smalt fortau i dag. Eksisterende bolig ligger tett på gateløpet 
slik at fortauet har en bredde på – meter. Ny bolig trekkes litt lenger inn fra gateløpet slik at 
det kan etableres fortau med bredde på – meter. Området øst for avkjørselen er ikke 
opparbeidet som fortau i dag. Planforlaget legger til rette for at det kan anlegges fortau på 
aktuelle strekning i fremtiden. 

5.14 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Planforslaget viser felles gangsone fra fortau og inn til hovedinngang for blokkleilighetene. 
Gangsonen GP er felles for alle boligene i planområdet. Gangarealet er universelt utformet. 
Gangarealet har bredde 2,5 meter. 

5.15 Miljøoppfølging
• Miljøtiltak
Det planlegges felles renovasjonsløsning for nye boliger.

5.16 Universell utforming
Reguleringsbestemmelsene stiller ikke særskilte krav til universell utforming for området. 
Planforslaget tar likevel hensyn til følgende elementer:
Trinnløs adkomst fra bil til bolig med heis for alle leilighetene i BB. Leilighetene i 1. et i BF 
har trinnløs adkomst, mens leilighetene i 2. et har adkomst via utvendig trapp. 
Tilgjengelighet i bolig i tråd med krav i TEK10
Boligene bak har universell tilgjengelighet via gangvei med stigning mindre enn 1:20 og fra 
parkerings – arealer med heisadkomst til alle plan . Heis med universell utforming. 
Dørbredder og terskler i henhold til TEK10.
Boligene mot veien med adkomst i henhold til TEK10.
Felles lekeareal er tilnærmet flatt. Gang -adkomst til offentlig vei og boliger i planområdet via 
fortau med stigningsforhold mindre enn 1:20.

5.17 Uteoppholdsareal
Hver leilighet disponerer privat uteareal på egne balkonger/terrasser. Leilighetene i BB har 
balkonger på fremsiden av bygningen. Balkongene er vendt mot nordvest og har varierende 
størrelse fra 7,2 til 25,5 kvm.

Boenhet BB Etasjenr.
UOA

(kvm)
Leilighet 1 1 13,5

Leilighet 2 1 13,5
Leilighet 3 2 7,3

Leilighet 4 2 7,3
Leilighet 5 2 7,3

Leilighet 6 2 13,5

Boenhet BB Etasjenr.
UOA 

(kvm)

Leilighet 7 2 13,5
Leilighet 8 3 7,3

Leilighet 9  3 7,3
Leilighet 10 3 7,3
Leilighet 11 3 13,5

Leilighet 12 3 13,5
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For leilighetene i BK1 og BK2 har leilighetene i 1. etasje terrasse på bakkeplan mot sørvest. 
Leilighetene i 2. etasje har uteareal på balkong mot sørvest, samt mindre balkong ut mot 
Sandbakkveien. Leilighetene har privat uteareal på om lag 13 kvm i tilknytning til egen bolig. 

I tillegg disponerer alle leilighetene i planområdet felles lekeareal f_L på 211 kvm. 
Det er foretatt en fremstilling av sol/skygge forholdene på uteoppholdsarealene. 
Soldiagrammet viser at planområdet er totalt skyggelagt kl. 10.00. Dette forklares ved at 
fjellet i sør-øst skyggelegger store deler av eiendommene langs nedre deler av 
Sandbakkveien på morgen/formiddag. Når klokken er 15.00 vil balkonger for 
blokkbebyggelsen få noe sol, mens uteterrassene til leilighetene i BF1 og BF2 har gode 
solforhold. Boligblokka vil ikke gi skygge for tomannsboligene i dette tidsrommet. Kl. 18.00 
har så å si alle balkongene i boligblokka veldig gode solforhold. Terrassene i BF1 har også 
gode solforhold, mens BF2 minster noe sol på uteplassen grunnet skygge fra BF1. Felles 
lekeareal er skyggelagt kl. 10, men har veldig gode solforhold kl. 15 og kl. 18. 
Se vedlegg Soldiagram.

5.18 Kulturminner
Det finnes ingen kjente kulturminner innenfor planområdet

5.19  Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett

5.20 Plan for avfallshenting/ søppelsug
Innenfor området kan etableres felles renovasjonsløsning for boligene i
planområdet. Det kan settes opp enkelt leskur over avfallsdunkene.

5.21 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
I forbindelse med salg av eiendommene i 2008 ble det utført en rasfarevurdering for aktuelle 
tomter, datert 24.10.07. Denne vurderingen tar kun for seg forholdene på eiendommene 
13/354 og 13/431. Siden planområdet omfatter et større areal, ble det foretatt en ny
rasfarevurdering i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Det er vurdert risiko for ras og 
steinsprang, samt vurdering av stabiliteten til fjellskråningen med hensyn til 
sprengningsarbeidet som skal utføres på tomten. Det er Multiconsult som har utført begge 
rasfarevurderingene fra 2007 og 2012. Rasfarevurderingen datert 01.10.12 er vedlagt 
saksfremlegget.

Rasutsatte områder er vist i plankartet som faresone for ras/steinsprang.  Faresonen 
omfatter potensielle utløpsområder for naturlige steinsprang/ras. Områdene er satt med 
utgangspunkt i kartskisse vedlagt rasfarevurderingsrapporten av 01.10.12. Forhold knyttet til 
fare for ras er sikret i bestemmelsens § 7.2 ”Rasfaresonen omfatter potensielle 
utløpsområder for naturlige steinsprang/ras, ikke sprengningsarbeider” og § 8.2 ”Før 
boligene kan tas i bruk skal det dokumenteres av fagkyndig at det ikke er fare for ras, 
utglidning, steinsprang m.m. fra fjellet i bakkant av planlagt bebyggelse i BB. 
Rassikringstiltak skal være gjennomført jf Rasfarevurdering av 01.10.12, og kontrollert av 
fagkyndig.”

Boenhet BF2 Etasjenr.
UOA 

(kvm)
Leilighet 1 1 13
Leilighet 2 2 16

Boenhet 
BF1

Etasjenr.
UOA

(kvm)

Leilighet 1 1 13
Leilighet 2 2 16
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Områdene vest for Sandbakkveien 17 er det registrert tidligere utført sikringsarbeid. I 
utgangspunktet vurderes det som mindre sannsynlig at rystelser i forbindelse med 
utsprengning av byggegrop for boligblokk kan forårsake steinsprang/ras på den aktuelle 
avstanden. For å sikre naboer i vest mot fare for ras/steinsprang, er forholdet sikret i 
bestemmelsens § 8.2 annet ledd ”Under oppstartsbefaring med ingeniørgeolog og 
entreprenør skal det utføres befaring i fjellet ovenfor de nærmeste boligene i vest. Ev. 
ustabile steinblokker som kan påvirkes av sprengningsarbeidet skal sikres.”

5.22 Rekkefølgebestemmelser
Bestemmelsens § 8 omfatter rekkefølgekrav til planen. Det er satt rekkefølgekrav til følgende 
forhold: dokumentering/sikring av radon, at rassikringstiltak er gjennomført og kontrollert av 
fagkyndig, opparbeidelse av vann- og avløpsanlegg, og opparbeidelse av felles lekeplass.
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6 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET

6.1 Overordnede planer
Reguleringsplanforlaget er i samsvar med kommunedelplanen for området. Aktuelle tema er 
krav til uteoppholdsareal, barn og unge og universell utforming. De to sistnevnte forhold er 
omtalt i henholdsvis pkt. 6.1.3 og 6.1.4.

6.2 Landskap
• Topografi og landskap
Planområdet befinner seg i et område hvor terrengets skala tåler bebyggelse av større skala. 
Ved å plassere bygningsmassen BB inntil bakenforliggende terreng, vil den ikke fremstå som 
dominerende i landskapet. Terrenginngrepene begrenser seg til å gjelde byggegrop for BB, 
da areal i fremkant av BB mot Sandbakkveien er nokså flatt. 

• Sol og skygge
Det er lagt ved sol- og skyggediagram som viser solforhold ved vår- og høstjevndøgn

Klokken 10 på formiddagen er hele 
området skyggelagt på grunn av solens 
mot sørøst og Årstadfjellet.

Klokken 15:00 på ettermiddag har 
solen kommet i slik posisjon at dens 
stråler treffer planområdet. Her ser en 
at lekeplassen blir solbelyst.
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Klokken 18:00 trer solen enda mer 
frem og større områder blir belyst. 
Dette har betydning for 
uteoppholdsareal vendt mot nord og 
nordvest.

6.3 Omfang av ny bebyggelse sett i forhold til strøkets karakter
Stedets karakter vil ikke endre seg vesentlig ved oppføring av nye boliger slik det er illustrert.
Ny blokkbebyggelse vil bli synlig som bakgrunn for bebyggelsen liggende inntil 
Sandbakkveien. 
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6.4 Byform og estetikk
Planlagt bebyggelse i planområdet er tilpasset eksisterende bebyggelses struktur, volum og 
tradisjonelle uttrykk. Ved å bryte opp takflaten på boligblokken BB i mindre flater og i ulike 
høyder, gjenspeiles eneboligstrukturen i området samt at det gjør bygningsmassen mindre 
dominerende i bygningsmiljøet. Ny bebyggelse i BF1 og BF2 har samme plassering tett på 
gateløpet, noe som virker forsterkende på gateløpet og er karakteristisk for øvrig bebyggelse 
langsmed Sandbakkveien. Tomannsboligene har tilnærmet samme volum og høyde som 
bebyggelsen omkring. 

Ny bebyggelse i BB og BK harmonerer med omkringliggende eksisterende bebyggelse i 
området i volum, høyde og uttrykk.
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6.5 Kulturminner og kulturmiljø, ev. verneverdi
Det er p.t. ikke påvist funn av fredede kulturminner i området, og planforslaget vil ikke ha 
negative konsekvenser for aktuelle forhold.

6.6 Forholdet til naturmangfold
I forhold til naturmangfoldloven § 8-12 vurderer vi at kunnskap om naturmangfoldet står i 
forhold til inngrepets karakter. Det er i henhold til artsdatabanken og naturbasen ikke 
registrert noen truede arter eller naturtyper innenfor planområdet. Store deler av planområdet 
er menneskelig påvirket, og gir derfor ingen vesentlig konsekvens på naturmangfoldet i 
området. 
Planlagte bygningsmasses inngrep i terreng og natur er svært små, sett i forhold til å kunne 
bidra til en økt samlet belastning på naturmangfoldet i området.

6.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Friområdet i sør er en del av et større friluftsområde Fjellro og Vannbassengan. Området 
som inngår i planen består av bratt terreng med stedvis mye vegetasjon. 
Det er ikke tillatt med inngrep i området som kan forringe områdets kvaliteter, med unntak av 
eventuelle rassikringstiltak. Området er åpent for allmennheten.

6.8 Uteområder
Planforslaget viser ulik type bebyggelse, to tomannsboliger og en blokkbebyggelse med 12 
boenheter. Totalt planlegges det 16 boenheter i planområdet. 
Kommuneplanens bestemmelser stiller krav til at det skal avsettes min. 25 kvm 
uteoppholdsarealer pr. leilighet i sentrum av Egersund. Her skal inntil 10 kvm være på privat 
terrasse/balkong, resten skal være fellesarealer. 
Boenhetene i BF1, BF2 og BB disponerer private uteoppholdsarealer i form av balkonger 
eller terrasser med varierende størrelse. Balkongene og terrassene er utformet og plassert 
slik at de gir et best mulig bomiljø. Balkongene for BB er vendt mot vest og nord, og har 
direkte sollys på ettermiddagen. Leilighetene i BF1 og BF2 disponerer egne 
terrasser/balkonger som er sørvendt med gode solforhold. Se vedlegg 3 Soldiagram. 
Planlagte leiligheter har uteareal fra 7,3 til 16 kvm i tilknytning til egen bolig. I tillegg 
disponerer leilighetene felles lekeareal på 211 kvm. Kravet til minste uteoppholdsareal er 
ivaretatt for leilighetene i tomannsboligene og halvparten av leilighetene i boligblokka, dvs 
leilighet 1, 2, 6, 7, 11 og 12. For de øvrige 6 leiligheter mangler 4,5 kvm fra oppfylt krav til 
uteoppholdsareal. 
For de leilighetene som ikke oppfyller kravet til uteareal, så vurderes kvalitetene i området 
som så gode, at de veier opp mot dette. Fellesarealet er solrikt, spesielt på ettermiddag. Det 
har en skjermet beliggenhet og omfatter et forholdsvis stort areal. Leilighetene blir 
sentrumsnære, og har nærhet til et veldig attraktivt turområde i Vannbassengene.

6.9 Trafikkforhold
Det er etablert smalt fortau i nedre del av Sandbakkveien, fra gnr. 13 bnr. 219 til Mosbekk 
plass. Anleggelse av fortau langs hele Sandbakkveien er vanskelig å gjennomføre, da 
eksisterende bebyggelse ligger tett inntil veikanten. Planforslaget legger imidlertid til rette for 
opparbeidelse av smalt fortau langsmed Sandbakkveien innenfor plangrensen. 
Utbyggingen i planområdet med 16 nye boenheter vil generere mer trafikk i Sandbakkveien, 
men trafikkøkningen vil ikke gi negative virkninger på trafikksikkerheten for gående i nedre 
del av Sandbakkveien. Trafikksikringstiltak for hele Sandbakkveien bør utføres under ett, 
hvor en kan se på mulighetene for anleggelse av miljøgate eller lignende.
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6.10 Parkering
Økning av antall boligerer utløser behovet for flere parkeringsplasser. Dette løses ved at 
parkering for alle nye boliger i planområdet plasseres i felles parkeringsanlegg i 
blokkbebyggelsens U. etasje og 1. etasje. Dette gir en felles avkjørsel til området, samt at 
det frigis mer areal til uteopphold

6.11 Barns interesser
• RPR for barn og planlegging
Innenfor planområdet er det avsatt felles lekeplass for boligene i BB, BF1 og BF2, med et 
regulert areal på 211 kvm. Lekearealet har gode solforhold, skjermet og sentral beliggenhet i 
området. Planområdet ligger også i umiddelbar nærhet til et stort og populært friluftsområde, 
som også kan benyttes til fri lek og andre friluftsaktiviteter. 

6.12 Sosial infrastruktur
Økt boligutbyggelse kan medføre økt behov for skoleplasser og barnehageplasser. 

6.13 Universell tilgjengelighet
Universell utforming er ivaretatt i planforslaget ved at det er lagt opp til trinnløs adkomst fra 
bil til bolig for alle leilighetene i BB. Dette via felles heis. Leilighetene i tomannsboligene BF1 
og BF2 har trinnløs adkomst i 1. etasje, mens leilighetene i 2. etasje har adkomst via 
utvendig trapp. Tilgjengelighet i bolig er i tråd med krav gitt i TEK10. Leilighetene i BB kan 
tilrettelegges for livsløpsstandard.
Felles uteoppholdsareal er tilnærmet flatt og har stigningsforhold innenfor kravet på 1:20. 
Det er i planen avsatt to parkeringsplasser til bevegelseshemmede i felles parkeringsanlegg. 
Plassene er ute på øvre parkeringsdekke. Adkomst fra HC-parkering til heis er via 
parkeringsgarasje på samme plan som parkeringen.

6.14 Energibehov – energiforbruk
Boliger utført isolasjonsmessig i hht. TEK10.
Oppvarming med løsninger i hht. TEK10 med balansert ventilasjon og varmegjenvinning , 
felles varmepumpe ( sannsynligvis grunnvanns – pumpe ) og vannbåren varme.

6.15 ROS
I det følgende beskrives avbøtende tiltak og løsninger for de ulike forhold, samt endringer 
som følge av planen for de ulike forholdene. 

• Rasfare
Fare for ras er sikret i bestemmelsens § 7.2 og § 8.2. Rasutsatte områder er vist i plankartet 
med hensynssone rasfare H310, med tilhørende bestemmelser som tillater ev. tiltak for 
sikringsarbeider. 

• Flomfare
Ikke aktuelt da det ligger utenfor flomsone.

• Støy
Temaet støy er i denne sammenheng vegtrafikkstøy fra Sandbakkveien. Det er ikke utført 
støyvurdering for aktuelle strekning. 
Planlagt bebyggelse BB er plassert i bakre deler av planområdet, slik at avstanden til 
Sandbakkveien blir størst mulig. For de boenhetene som ligger mest eksponert fra veien, er 
soverom plassert i bakkant mot skogen. 
Planlagt bebyggelse i BF1 og BF2 er plassert nært inntil Sandbakkveien, lik eksisterende 
bygningsmasse. Ny bygning støyskjermes i henhold til krav gitt i TEK10. 
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Uteoppholdsarealer for boenhetene i BK er plassert på baksiden av bygningsmassen for 
Sandbakkveien. 
Utbyggingen i området kan ikke synes å bli berørt av trafikkstøy eller andre vesentlige 
miljøproblemer. 

Miljø og helse
Planforslaget er fortetting i eksisterende boligmiljø og forventes ikke å føre til noe negative 
konsekvenser for miljø og helse. 

• Luftforurensning
Temaet støv er i denne sammenheng vegtrafikkstøv fra Sandbakkveien. Uteoppholdsareal 
for nye boliger i planområdet er i hovedsak plassert i lengst mulig avstand fra gateløpet. 
Bygningsmassen BK skjermer både uteoppholdsareal og felles lekeareal for støv fra 
Sandbakkveien. 

• Forurensning i grunnen
Ny bebyggelse vurderes ikke å forårsake/bli berørt av noen form for forurensning. I 
byggeperioden vil slike forhold bli ivaretatt gjennom TEK10. 

• Beredskap og ulykkesrisiko
Adkomst for brannbil
Området har bare en mulig adkomst for brannbil fra Sandbakkveien. Dette anses å være en 
ganske vanlig situasjon i norske boligområder. 

• Andre relevante ROS tema
Radon
Det er entydige krav til håndtering av radon for boligbebyggelse i byggeforskriften TEK10, 
vedtatt i 2010. De målingene som er foretatt i Egersund er generelt lave og radon anses 
således ikke å være et stort problem.

• Endringer som følge av planen, samme tema behandles som i beskrivelse av planområdet i 
tillegg til ev. nye tema som oppstår som følge av planleggingen

6.16 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
Planforslaget vil medføre økt belastning på kommunale vann- og avløpsnett.
• Trafo

• Annet

6.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen

6.18 Interessemotsetninger
• Naboforhold
• Offentlige instanser
• Andre

6.19 Avveining av virkninger
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8 KONSEKVENSUTREDNING
8.1 Dersom reguleringsplanen ikke er konsekvensutredningspliktig
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 
Konsekvensutredninger med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 
omfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes.

SAKSBEHANDLERS VURDERING
Komplett planforslag ble mottatt i kommunen 24.03.2013 etter tett dialog med forslagsstiller.
Vi er av den oppfatning at området tåler ytterligere fortetting slik som det er foreslått og vil 
bidra til positiv utvikling av sentrumsnært bydel. Det er og positivt at gateløpet tydeliggjort 
med ytterlige to boliger slik at denne urbane kvaliteten blir styrket i bybildet. De skissene som 
er fremlagt av tenkt bebyggelse bør videreføres i byggefasen da de vil påvirke omgivelsene 
og sammenhengen de opptrer i. Kommunen har ansvar for god forming av bygde 
omgivelser, gode bomiljø og gode oppvekst- og levevilkår. God estetisk utforming av 
omgivelser er viktig for trivsel og helse. I plan- og bygningsloven er det et krav om at 
hensynet til estetikk skal ivaretas i hvert enkelt byggetiltak. Kommunen som forvalter av plan-
og bygningsloven og som samfunnsutvikler, har et spesielt ansvar i forhold til estetikk.

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

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt.

14. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
274422 Justert planforslag - reguleringsplan for del av Sandbakkveien til boliger
274423 2084 bestemmelser.docx
274424 2084 planbeskrivelse.docx
274425 2084 plankart 1 - over bakken.pdf
274426 2084 plankart 2 - under bakken.pdf
274427 2084 vedlegg 1 fotoillustrasjon ABCD.pdf
274428 2084 vedlegg 2 situasjonsplan.pdf
274429 2084 vedlegg 3 soldiagram.pdf
274430 2084 vedlegg 4 terrengsnitt.pdf
274431 2084 vedlegg 5 rasfarevurdering Multiconsult.pdf
274432 2084 vedlegg 6 kunngjøring 2008-2010.pdf
274433 2084 vedlegg 7 forhåndsuttalelser.pdf

145655
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr- reguleringsplan for del av 
Sandbakkveien 15, 17 og 19 til boliger

145753 Uttalelse til oppstart av reguleringsplan - Sandbakkveien 15, 17 og 19
146713 Uttalelse til melding om igangsettting av regulering Sandbakkveien 15, 17 OG 19

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 29.05.2008
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Melding om at reguleringsarbeid påbegynnes del 
av Sandbakkveien

3 I 13.06.2008 Statens vegvesen
Uttalelse reguleringsplan for del av 
Sandbakkveien til boliger

2 U 13.06.2008
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Høringsuttalelse fra seniorrådet - reguleringsplan 
for del av Sandbakkveien til boliger

4 I 11.01.2010 Adv. Jensen & Bilstad
Vedr. kjøp av gnr. 13 bnr. 354 og 431 - Eger 
Bygg og Larsen & Bjørkeland Prosjektutbygging

5 I 04.06.2010
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Vedr. utvikling av Sandbakkveien 17 og 19, gnr. 
13 bnr. 219 og 354

6 U 12.08.2010
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Vedr. utvikling av Sandbakkveien 17 og 19, gnr. 
13 bnr. 219 og 354

7 I 24.09.2010
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Melding om igangsetting av 
reguleringsplanarbeid - Sandbakkveien 15, 17 og 
19

9 I 03.11.2010 Statens vegvesen
Uttalelse til oppstart av reguleringsplan -
Sandbakkveien 15, 17 og 19
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8 U 12.11.2010
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr-
reguleringsplan for del av Sandbakkveien 15, 17 
og 19 til boliger

10 I 16.11.2010
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til melding om igangsettting av 
regulering Sandbakkveien 15, 17 OG 19

11 I 18.11.2010
Barna representant i 
plansaker

Uttalelse - Reguleringsplan for del av 
Sandbakkveien til boliger

12 U 04.02.2011
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Reguleringsplan for del av Sandbakkveien til 
boliger

13 I 01.07.2011 Kari M. Friestad Rønnene i Sandbakkveien

14 I 22.12.2011
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Forslag til detaljreguleringsplan for Sandbakkane 
gnr. 13 bnr. 431 m.fl.

17 I 22.05.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Innsendelse av reguleringsplan for del av 
Sandbakkveien til boliger

18 I 23.05.2012
Kristiansen & Selmer-
Olsen

Reguleringsplan for del av Sandbakkveien til 
boliger - vedlagte illustrasjoner C og E erstatter 
de som ble oversendt 22.05.12

19 I 21.03.2013
Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Justert planforslag - reguleringsplan for del av 
Sandbakkveien til boliger

Parter i saken:

Nye opplysninger i saken

Saksutredning:

Vurdering:

Innstilling til vedtak:

            
N
N
N BETTEN BJØRN 

KÅRE
BRIGGVEIEN 18 4370 EGERSUND

N BETTEN JOSTEIN 
BIRKELAND

HOLLENDERGATA 6 B 190 OSLO

N BOWITZ OLUFINE
N BOWITZ OLUFINE
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N CHRISTIAN BOWITZ 
BO

V/ELI B 
RICHARDSEN,HAMMERS 
G.21

4370 EGERSUND

N CHRISTIAN BOWITZ 
BO

V/ELI B 
RICHARDSEN,HAMMERS 
G.21

4370 EGERSUND

N CHRISTIAN BOWITZ 
BO

V/ELI B 
RICHARDSEN,HAMMERS 
G.21

4370 EGERSUND

N EGER BYGG AS Postboks 211 4379 EGERSUND
N EIDE OTTO ARVID ASSER HIORTHS GATE 4 4370 EGERSUND
N EIGERSUND 

KOMMUNE
Postboks 580 4379 EGERSUND

N ERLANDSEN STIG 
HELLELAND

ASSER HIORTHS GATE 5 4370 EGERSUND

N ERLANDSEN ÅSE E 
LEIDLAND

ASSER HIORTHS GATE 5 4370 EGERSUND

N FRIESTAD KARI 
MARGRETHE

SANDBAKKVEIEN 16 4370 EGERSUND

N GUNDERSEN 
RASMUS

KRÅKEFJELLVEIEN 2 4370 EGERSUND

N GUNDERSEN 
TØNNES

SKYTTERVEIEN 12 5038 BERGEN

N HELLVIK HUS 
HELLVIK AS

Jærveien 1250 4375 HELLVIK

N HELLVIK HUS 
HELLVIK AS

Jærveien 1250 4375 HELLVIK

N KILLI TRUDE CARINA SANDBAKKVEIEN 13 4370 EGERSUND
N KILLI TRUDE CARINA SANDBAKKVEIEN 13 4370 EGERSUND

Kristiansen & Selmer-
Olsen AS

Strandgaten 32 4400 FLEKKEFJORD

N KYDLAND KEN 
WIDAR

VADLÅSVEIEN 31 4370 EGERSUND

N LARSEN & 
BJØRKELAND 
PROSJEKTUTBYGGI

Gamle Sokndalsveien 38 4370 EGERSUND

N LARSEN & 
BJØRKELAND 
PROSJEKTUTBYGGI

Gamle Sokndalsveien 38 4370 EGERSUND

N LARSEN TOR INGE SAGAVEIEN 11 4370 EGERSUND
N LIEN LEIF ARNE ÅRSTADFJELLVEIEN 19 4370 EGERSUND
N MELLEGAARD 

METTE
ÅRSTADFJELLVEIEN 19 4370 EGERSUND

N MIDBRØD TERJE KLIPPERVEIEN 19 4370 EGERSUND
N PEDERSEN GEIR Ø 

SVANES
ÅRSTADFJELLVEIEN 7 4370 EGERSUND

N PEDERSEN LIV TONE 
S

ÅRSTADFJELLVEIEN 7 4370 EGERSUND
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N RASMUSSEN 
HERLUF INGVE

SANDBAKKVEIEN 23 4370 EGERSUND

N RASMUSSEN LIV 
ELSE

SANDBAKKVEIEN 23 4370 EGERSUND

N RØDLAND ARILD MELLOMILA 80 7018 TRONDHEIM
N RØDLAND JOHN 

ARNE
BOWITZBAKKEN 9 4370 EGERSUND

N RØDLAND PEDER 
PER

N RØDLAND TERJE GRÅHEIA 31 4625 FLEKKERØY
N RØDLAND TRYGVE RAGVEIEN 11 4042 HAFRSFJORD
N SEGLEM ARTHUR SANDBAKKVEIEN 21 4370 EGERSUND
N SEGLEM HILDUR SANDBAKKVEIEN 21 4370 EGERSUND

Statens vegvesen Askedalen 4 6863 LEIKANGER
N SVENNEVIG ANNE 

GRETE R
VESTRE VIK 17 4878 GRIMSTAD

N TVEIDA BERIT J 
OMDAL

ROSENBORGGATEN 7 4370 EGERSUND

N TVEIDA ODDVAR ROSENBORGGATEN 7 4370 EGERSUND
N VESHOVDE VIGGO SANDBAKKVEIEN 20 4370 EGERSUND



________________________________________________________________ 

Fra:  Ragnhild K. Tamburstuen 

Sendt: 21.03.2013 
Til:  Dag Kjetil Tonheim;Sentralbordet 
Kopi: Rolv Selmer-Olsen 
Emne: Sandbakkane - Justert planforslag 
________________________________________________________________ 

 Hei,

Tidligere innsendt planforslag er justert etter møte med plankontoret 21.02.13. 

Planforslaget er endret på følgende punkter:

-       Uttalelse fra Multiconsult mtp rasfare for naboer vest for planområdet. Vedlegg 5. Uttalelsen er 
innarbeidet i bestemmelse og planbeskrivelse.

-       Ny fotoillustrasjon sett fra gateplan, vedlegg 1.

Detaljreguleringsplanen med tilhørende vedlegg er lagt ved denne mail. 

Ber om at planforslaget fremmes i PTU snarest mulig.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Kaggestad Tamburstuen

reguleringsarkitekt - landskapsarkitekt

e-post: rkt@arkkso.no

mobil: 911 68 996

image003

Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord

Telefon: 38 32 76 00, Telefax: 38 32 76 01



www.arkkso.no 



PLANID –

Detaljreguleringsplan for

GNR. 13 BNR. 431 MFL. – SANDBAKKANE
Eigersund kommune

Datert: 04.02.13

BESTEMMELSER

Tilhørende dokumenter:
Plankart 1 datert 04.02.13
Plankart 2 datert 04.02.13
Planbeskrivelse datert 04.02.13

§ 1 Avgrensning

Det regulerte området er vist på plankartet med angitt plangrense. Innenfor 

plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. 

§ 2 Formål

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

 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, BF1-BF2

 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse, BB

 Lekeplass, f_L

 Renovasjon/grøntområde, f_R/GR

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2)

 Kjøreveg, f_AV

 Fortau, o_F

 Gangareal, f_G

 Parkeringsplasser, f_P1-f_P2

- Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3)

 Grøntstruktur, GR1

- Hensynssoner (PBL § 12-6)

 a.1 Sikringssoner, Frisiktsone H140

 a.3 Faresone, Rasfaresone H310

§ 3 Felles bestemmelser

3.1 Støy

Alle boenheter i planområdet skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dBA på 

uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk. 

3.2 Estetikk



Den nye bebyggelsen og dets uterom skal ha en estetisk kvalitet som beriker 

det eksisterende miljø, og gis et moderne formuttrykk av høy arkitektonisk 

kvalitet. Bebyggelsen skal ha en nøye sammenheng i skala og volum med 

eksisterende bebyggelse i området. 

3.3 Strøm

Fremføring av strøm skal skje i form av jordkabel.

§ 4 Områder for bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1)

4.1 Fellesbestemmelser for BF1, BF2 og BB

Eksisterende bebyggelse forutsettes fjernet. 

Bebyggelsen skal oppføres med saltakløsning. Takvinkel skal ligge i intervallet 

25-35 grader. 

Det skal beregnes og opparbeides min. 1,3 parkeringsplass pr. boenhet. 

Ny bebyggelse skal oppfylle krav til universell utforming i henhold til gjeldende 

bygningstekniske forskrift. 

4.2 Frittliggende småhusbebyggelse, BF1 - BF2

Innenfor områdene og angitte byggegrense er det tillatt å oppføre bolig med 

inntil 2 boenheter. Maksimalt tillatte bebygd areal (BYA) 110 kvm. Bebyggelsen 

kan oppføres med kjeller.

Maksimalt tillatte møne- og gesimshøyde er henholdsvis 11,0 og 7,5 meter fra 

gjennomsnitt planert terreng. Mønehøyden skal ikke overstige k 23,2. 

Takopplett eller kvist tillates på 1/3 av hovedtakets lengde. Der det bygges 

takopplett eller kvist kan gesimshøyde være inntil 10,0 meter. 

4.3 Blokkbebyggelse, BB

Innenfor angitte byggegrense er det tillatt å oppføre blokkbebyggelse med 

inntil 12 boenheter. Maksimalt tillatte bebygd areal (BYA) er 550 kvm. 

Maksimalt tillatt møne- og gesimshøyde er henholdsvis 13,5 og 9,0 meter fra 

gjennomsnitt planert terreng. Mønehøyden skal ikke overstige k 27,0. 

Takopplett eller kvist tillates på 1/3 av hovedtakets lengde. Der det bygges 

takopplett eller kvist kan gesimshøyde være inntil 12,5 meter.

4.4 Lekeplass, f_L

Lekeplassen er felles for alle boenhetene i BF1, BF2 og BB. Lekeplassen skal 

utformes i henhold til prinsippene om universell utforming, og utstyres med 

egnet utstyr som fremmer fysisk aktivitet. Lekeplassen skal sikres med gjerde.  

4.5 Renovasjon/grøntområde, f_R/GR

Innenfor området kan etableres felles renovasjonsløsning for boligene i 

planområdet. Det kan settes opp enkelt leskur over avfallsdunkene. Område 

som ikke brukes til renovasjon skal opparbeides og skjøttes som grøntområde. 



§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2)

5.1 Kjøreveg, f_AV

Området er felles avkjørsel for BF1, BF2 og BB. 

5.2 Parkeringsplasser, f_P

Parkering f_P1 og f_P2 er felles for alle boenhetene i BK og BB. f_P2 er 

parkeringsanlegg under bakken som vist på plankart 2.

5.3 Fortau, o_F

Innenfor området kan det etableres offentlig fortau. 

5.4 Gangareal, f_G

Gangareal f_G er felles for boligene i BF1, BF2 og BB. 

§ 6 Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3)

6.1 Grønnstruktur, GR

Området GR1 er åpent for allmennheten. Det er ikke tillatt med tiltak som kan 

forringe områdets kvaliteter, med unntak av ev. rassikringstiltak. Rassikringstiltak 

kan være arbeider som rydding av vegetasjon, fjellbolting, montering av 

sikringsgjerder og nett, nedsprenging av løse steinblokker og fjellpartier, 

fjerning av løsemasser eller andre nødvendige sikringsarbeider.

§ 7 Hensynssoner (PBL 12-6)

7.1 Frisiktsone H140

Innenfor frisiktsonen er det ikke tillatt å etablere tiltak eller vegetasjon som er 

høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå. 

7.2 Rasfaresone H310

Rasfaresonen omfatter potensielle utløpsområder for naturlige steinsprang/ras, 
ikke sprengningsarbeider. 

§ 8 Rekkefølgebestemmelser

8.1 Før det gis byggetillatelse skal forhold knyttet til radon dokumenteres og ev. 

avbøtende tiltak skal skisseres. 

8.2 Før boligene kan tas i bruk skal det dokumenteres av fagkyndig at det ikke er 

fare for ras, utglidning, steinsprang m.m. fra fjellet i bakkant av planlagt 

bebyggelse i BB. Rassikringstiltak skal være gjennomført jf Rasfarevurdering av 

01.10.12, og kontrollert av fagkyndig.

Under oppstartsbefaring med ingeniørgeolog og entreprenør skal det utføres 

befaring i fjellet i bakkant av de nærmeste boligene i vest. Ev. ustabile 

steinblokker som kan påvirkes av sprengningsarbeidet skal sikres.

8.3 Før det gis brukstillatelse for nye boliger i planområdet, skal vann og avløp 

være ferdig opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune. 



8.4 Før det gis brukstillatelse for nye boliger i planområdet, skal felles lekeplass f_L 

være ferdig opparbeidet.
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1 BAKGRUNN OG RAMMER FOR PLANARBEIDET

1.1 Bakgrunn

1.1.1 Forslagsstiller og planlegger

På vegne av Aktiv Eiendomsutvikling as/Byggmestrene Larsen & Bjørkeland as og 

Eger Bygg as, har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på seg arbeidet med å utarbeide 

detaljreguleringsplan for Sandbakkane, gnr. 13 bnr. 431 mfl. i Eigersund kommune. 

1.1.2 Bakgrunn for planarbeidet

For en tid tilbake kjøpte Statens vegvesen eiendommene 13/431 og 13/354, som en 

konsekvens av planene om en omkjøringsvei for riksveg 44. En mulig adkomsttunnel 

for riksvegen var da tenkt lagt over aktuelle eiendommer. Etter videre overveielser 

ble disse planene skrinlagt. 

I april 2008 kjøpte byggefirmaene Eger bygg as og Larsen & Bjørkeland as disse 

eiendommene fra Statens vegvesen, med et ønske om å utvikle eiendommene for 

sentrumsnære boliger. Dette utløste krav om reguleringsplan for de aktuelle 

eiendommene. I senere tid har byggefirmaene også kjøpt eiendommen 13/219.

Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for sentrumsnære leiligheter med 

felles parkering og lekeareal. Utbyggingen i området forutsetter at eksisterende 

bygninger i planområdet fjernes. 

1.1.3 Plandokumentene

Plandokumentene inneholder følgende:

1. Plankart, datert 04.02.13

2. Reguleringsbestemmelser, datert 04.02.13

3. Planbeskrivelse med vedlegg, datert 04.02.13

1.1.4 Eierforhold

Eiendommene 13/431, 13/354 og 13/219 eies av tiltakshaver. Eiendom 13/147 eies av 

annen grunneier. Denne eiendommen reguleres i henhold til kommuneplan til 

friområde. 

1.1.5 Konsekvensutredning

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 

Konsekvensutredninger med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under 

forskriftens omfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes.

1.2 OVERORDNET PLANVERK

1.2.1 Plan- og bygningsloven

Kap 12 i plan- og bygningsloven gir rammer for reguleringsarbeid og dette arbeidet 

utføres i henhold til denne. Planforslaget er en detaljreguleringsplan. 



1.2.2 Kommuneplan

Hele planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til boliger – nåværende. 

Planforslaget samsvarer med overordnet plan.

Kommuneplanens bestemmelse og retningslinje til plan gir rammer for 

reguleringsplanen. Følgende forhold anses som særs relevante i denne 

plansammenheng; fortetting, leke- og uteoppholdsareal, parkeringskrav og universell 

utforming.

1.2.3 Reguleringsplan

Planområdet inngår ikke i eldre reguleringsplaner i området. 

I vest grenser planområdet til godkjent reguleringsplan av 2010, som regulerer to nye 

tomannsboliger på eiendom gnr. 13 bnr. 1531 og 233. 

2 PLANPROSESS

2.1 Oppstartsmøte

Reguleringsplanprosessen ble startet snarlig etter eiendommene ble kjøpt opp av 

byggefirmaene våren 2008. Dette var før ny planlov trådte i kraft, slik at det ikke 

forelå noen krav til formelt oppstartsmøte. Det har imidlertid vært tett dialog med 

plankontoret i hele planprosessen. 

2.2 Kunngjøring

Reguleringsplanen ble varselet oppstart første gang i juni 2008, hvorav det ble 

mottatt 4 merknader til varselet. Viktigste synspunkt var da frykt for ras.

Grunnet endring i plankonseptet og overgang til ny planlov ble planarbeidet 

kunngjort på nytt den 24.09.10 med frist for innspill innen 15.11.10. Til varselet er det 

mottatt 2 merknader innen høringsfristen, samt en merknad etter fristens utløp. 

Nedenfor følger en oppsummering av de viktigste synspunktene til varsel om 

planoppstart: 

- Universell utforming, hensyn til livsløpsstandard.

- Innordne ny bebyggelse til områdets bygningsstruktur i form og målestokk.

- Minimaliserte terrenginngrep.

- Sikre område for lek.

- Trafikksikkerhet for myke trafikkanter, både til og fra området men også 

langsmed Sandbakkveien.  Utrede trafikale forhold.

- Gjennomføre geologisk undersøkelse av fjellet i bakkant.

For nærmere redegjørelser av alle innkomne uttalelser, se vedlegg 7 til planforslaget.



3 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

3.1 Avgrensning av planområdet

Planområdet er sentrumsnært og ligger i nedre del av Sandbakkveien. Planområdet 

omfatter eiendommene gnr. 13 bnr. 147, 219, 354 og 431, og utgjør et samlet areal 

på 3,067 daa.

3.2 Arealbruk

Arealbruken innenfor planområdet omfatter boligbebyggelse og friområde. Tett inntil 

Sandbakkveien ligger en tomannsbolig med tilhørende anlegg på baksiden av 

boligen. Lenger inne i planområdet ligger to eneboliger, som p.t. er ubebodde og 

som lenge har stått til forfall. 

Arealbruken rundt planområdet er variert boligbebyggelse, med hovedvekt av 

eneboliger langsmed gateløpet. Planområdet grenser i sørøst til et stort friluftområde 

på Årstadfjellet. 

3.3 Stedets karakter

Bebyggelsen langsmed Sandbakkveien består i hovedsak av etablert eldre 

trehusbebyggelse med saltaksløsning. Husene ligger tett på gateløpet og i hovedsak 

med møneretning vinkelrett på veien. Friluftsområde i sørøst danner et grønt 

bakteppe til bebyggelsen. 

3.4 Landskap

Planområdet ligger i randsonen til et stort friluftsområde på Årstadfjellet, Fjellro (jf. 

temakart Rogaland), som er et nærturområde for byens innbyggere. Området har 

merkede stier og løyper, samt badeplasser i Vannbassengan.

Topografien i planområdet er flatt mot Sandbakkveien, men sterkt stigende mot 

sørøst. Ovenfor eksisterende bygninger består terrenget av steile fjellvegger med 

slakere partier med vegetasjon. 

Grunnforholdene i området består av morenemateriale og løsemasser, jf. temakart 

Rogaland. Vegetasjonen er eldre blandingsskog med høy bonitet, jf. temakart 

Rogaland. 

3.5 Solforhold

Planområdet er nordvest vendt og har gode solforhold spesielt på ettermiddag. 

3.6 Trafikkforhold

Adkomst til planområdet er fra Sandbakkveien, som er en kommunal gate. 

Fartsgrensen på aktuelle strekning er 30 km/t. Sandbakkveien er hovedadkomsten til 

friluftsområde Vannbassengan (Fjellro). 



Langsmed Sandbakkveien er det etablert fortau fra Mosbekk plass og frem til og 

med eiendom gnr. 13 bnr. 219. Nærmeste bussholdeplass er på Mosbekk plass, om 

lag 160 meter fra planområdet. 

3.7 Barns interesser

Nærmeste offentlige barnehage og skole er ca 700 meter (målt i luftlinje) fra 

planområdet. Nærmeste offentlige lekeplass ligger lenger oppe i Sandbakkveien. 

Øst for planområdet er store friluftsområder med opparbeidede turveier. 

3.8 Teknisk infrastruktur

Det finnes eksisterende vann- og avløpsledning i Sandbakkveien. Nye boliger kan 

kobles til eksisterende ledningsnett i området.

Eksisterende trafostasjon er etablert ca 100 meter fra planområdet. Strømforsyning til 

nye boliger behandles som egen sak så snart en forespørsel og detaljregulering 

foreligger fra utbygger. 

Renovasjonsløsning i området er henteordning, hvor avfallsekker settes ut til offentlig 

veg etter avtale med DIM på hentedagen. 

3.9 Forurensning, støv og støyforhold

Det er p.t. ikke kjennskap til noen forurensningskilder i området som det må utføres 

avbøtende tiltak til. Temaene støv og støy dreier seg i denne sammenheng fra 

trafikken i Sandbakkveien. 

3.10 Kulturminner

Det er p.t. ikke påvist funn av fredede kulturminner i planområdet, jf. temakart 

Rogaland. 



4 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE
Det er tatt en gjennomgang på temaet i form av en sjekkliste. 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering

Ja/Nei Merknad

Er området utsatt for snø- eller steinskred? NEI

Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? JA Eks. bebyggelse er 

ikke sikret mot 

ras/utglidning

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? - Ikke påvist 

helseskadelig 

radonstråling i 

området.

Naturgitte

forhold

Annet (angi)

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nær-

liggende transportårer, utgjøre en risiko for området? 

-hendelser på veg NEI

-hendelser på jernbane NEI

-hendelser på sjø/vann/elv NEI

-hendelser i luften NEI

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nær-

liggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for 

området?

-utslipp av  giftige gasser/væsker NEI

-utslipp av  eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker NEI

Medfører bortfall av  tilgang på følgende tjenester spesielle

ulemper for området:

-elektrisitet NEI

-teletjenester NEI

-vannforsyning NEI

-renovasjon/spillvann NEI

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: 

-påv irkes området av magnetisk felt fra el.linjer? NEI

-er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? NEI

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for 

gående, syklende og kjørende innenfor området:

-til skole/barnehage? NEI

-til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? NEI

-til forretning etc.? NEI

-til busstopp? NEI

Brannberedskap

-omfatter området spesielt farlige anlegg? NEI

-har området utilstrekkelig brannvannforsyning 

(mengde og trykk)?

NEI

Infrastruktur 

-har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? JA Fra Sandbakkveien

Tidligere Er området påv irket/forurenset fra tidligere v irksomheter?



-gruver: åpne sjakter, steintipper etc. NEI

-militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. NEI

-industriv irksomhet, herunder avfallsdeponering NEIbruk

-annet (angi) NEI

Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare 

for usikker is?

NEI

Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare 

(stup etc.)

NEI

Omgivelser

Annet (angi) NEI

Sabotasje og terrorhandlinger

- er tiltaket i seg selv  et sabotasje-/terrormål? NEI

Ulovlig 

virksomhet
- finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i 

nærheten?

NEI

5 PLANFORSLAGET

5.1 Arealformål og plankart

Plankartet viser eksakt hvor planområdet befinner seg. 

Sosikode Formål (sosikode) Areal (kvm)

1111 Boligbebyggelse – frittliggende 366

1112 Boligbebyggelse – blokk 1114

1610 Lekeplass 211

2011 Kjøreveg 102

2012 Fortau 31

2019 Gangveg/gangareal 60

2080 Parkeringsplasser 629

3040 Grøntstruktur 1022

Sum planområdet 3067

5.2 Planens løsninger

5.2.1 Plankonsept

Planområdet består før utbygging av 3 

boliger, hvorav 2 står til forfall. I tillegg til 

uthus og garasje for bolig på eiendom 

13/219. Eksisterende bygningsmasse i 

planområdet rives, og erstattes av 2 

tomannsboliger samt et leilighetsbygg 

med 12 leiligheter. 

Utfordringen knyttet til fortetting i 

området er i hovedsak tilpassning av 

konsentrert bebyggelse i området 

dominert av tradisjonell 



eneboligbebyggelse. 

Plankonseptet er å plassere 2 nye tomannsboliger ut mot gateløpet, noe som styrker 

gateløpet i Sandbakkveien. Disse boligene vil ha tilnærmet samme volum som 

omkringliggende eneboliger. Leilighetsbygget plasseres lenger bak i området, hvor 

terrenget danner et bakteppe og tar opp høyden og volumet til den noe større 

bygningsmassen. Felles utearealer plasseres skjermet fra gateløpet mellom nye 

bygningsmasser. Planområdet betjenes fra en felles avkjørsel fra Sandbakkveien, 

med tilhørende felles parkeringsanlegg. 

5.2.2 Bygningsbeskrivelse

Planlagte tomannsboliger har to horisontaldelte leiligheter, med inngangsparti i sør. 

Leilighetene i 1. etasje betjenes fra bakkeplan, mens de i 2. etasje kan nåes via 

utvendig trappeløsning. Det legges ikke til rette for heis i tomannsboligene, slik at det 

kun er leilighetene 1. etasje som kan ha livsløpsstandard. Boligene har tilpasset volum 

og høyde i forhold til eksisterende boliger omkring. Boligene er tilpasset tradisjonelt 

byggestil i området med trepanel og saltak, men med moderne vindusfasader. 

Boligene trekkes litt lenger inn på tomta i forhold til eksisterende bolig, dette for å 

legge til rette for fortau på gateplan.  

Eksisterende eneboliger inne på tomta rives, og erstattes av et leilighetsprosjekt med 

totalt 12 leiligheter. Planlagt blokkbebyggelse består av to separate 

bygningskropper, som bindes sammen med felles trapp- og heisløsning. Inngang til 

de enkelte leilighetene er i hovedsak fra baksiden av bygningene, med unntak av 

leilighetene i 1. etasje som har inngang fra bakkeplan. Bygningene er planlagt i 3 

etasjer. Bygningen har saltak og trepanel. Takflatene brytes opp i mindre flater i ulike 

høyder, noe som tilpasser boligblokka til omkringliggende eneboliger. Fasaden har 

utskutt og store vindusflater. Disse virkemidler gir fornemmelsen av et mindre 

bygningsvolum. 

5.2.3 Uteoppholdsareal

Hver leilighet disponerer privat uteareal på egne balkonger/terrasser. Leilighetene i 

BB har balkonger på fremsiden av bygningen. Balkongene er vendt mot nordvest og 

har varierende størrelse fra 7,2 til 25,5 kvm. 

Boenhet BB Etasjenr. UOA

(kvm)

Leilighet 1 1 13,5

Leilighet 2 1 13,5

Leilighet 3 2 7,3

Leilighet 4 2 7,3

Leilighet 5 2 7,3

Leilighet 6 2 13,5

Boenhet BB Etasjenr.
UOA 

(kvm)

Leilighet 7 2 13,5

Leilighet 8 3 7,3

Leilighet 9  3 7,3

Leilighet 10 3 7,3

Leilighet 11 3 13,5

Leilighet 12 3 13,5



For leilighetene i BK1 og BK2 har leilighetene i 1. etasje terrasse på bakkeplan mot 

sørvest. Leilighetene i 2. etasje har uteareal på balkong mot sørvest, samt mindre 

balkong ut mot Sandbakkveien. Leilighetene har privat uteareal på om lag 13 kvm i 

tilknytning til egen bolig. 

Boenhet BF1 Etasjenr. UOA

(kvm)

Leilighet 1 1 13

Leilighet 2 2 16

I tillegg disponerer alle leilighetene i planområdet felles lekeareal f_L på 211 kvm.

Det er foretatt en fremstilling av sol/skygge forholdene på uteoppholdsarealene. 

Soldiagrammet viser at planområdet er totalt skyggelagt kl. 10.00. Dette forklares ved 

at fjellet i sør-øst skyggelegger store deler av eiendommene langs nedre deler av 

Sandbakkveien på morgen/formiddag. Når klokken er 15.00 vil balkonger for 

blokkbebyggelsen få noe sol, mens uteterrassene til leilighetene i BF1 og BF2 har 

gode solforhold. Boligblokka vil ikke gi skygge for tomannsboligene i dette 

tidsrommet. Kl. 18.00 har så å si alle balkongene i boligblokka veldig gode solforhold. 

Terrassene i BF1 har også gode solforhold, mens BF2 minster noe sol på uteplassen 

grunnet skygge fra BF1. Felles lekeareal er skyggelagt kl. 10, men har veldig gode 

solforhold kl. 15 og kl. 18. Se vedlegg 3 Soldiagram.

5.2.4 Barn og unge

Det er avsatt areal for felles lekeplass sentralt i planområdet, mot eiendom 13/283, 

mellom BK1/BK2 og BB. Lekearealet utgjør et regulert areal på 197 kvm, og er felles

for alle leilighetene i planområdet. Lekeplassen skal så langt dette er mulig utformes 

etter prinsippene om universell utforming og være inngjerdet. 

Lekeområdet har en skjermet plassering i forhold til støy, støv og forurensning fra 

Sandbakkveien, ved at det er plassert bakenfor planlagte boliger mot veien. 

5.2.5 Universell utforming

Reguleringsbestemmelsene stiller ikke særskilte krav til universell utforming for 

området. 

Planforslaget tar likevel hensyn til følgende elementer:

- Trinnløs adkomst fra bil til bolig med heis for alle leilighetene i BB. Leilighetene i 

1. et i BF har trinnløs adkomst, mens leilighetene i 2. et har adkomst via 

utvendig trapp. 

- Tilgjengelighet i bolig i tråd med krav i TEK10

- Lavest mulig stigningsforhold på fellesareal/lekeplass.

5.2.6 Avkjørsel

Boenhet BF2 Etasjenr.
UOA 

(kvm)

Leilighet 1 1 13

Leilighet 2 2 16



Nye boliger i planområdet har felles avkjørsel fra Sandbakkveien. Adkomsten er 

plassert lengst mulig mot øst, og ligger som buffer mot naboeiendommen. 

Avkjørselen er dimensjonert i henhold til vegnormal og krav til frisikt. Avkjørselen til 

planområdet er plassert slik at krav til frisikt er overholdt. Frisiktlinjene er på 3 x 30 

meter, som er i henhold til vegvesenets håndbok 017. 

5.2.7 Parkering

Det etableres felles parkeringsløsning for nye boliger i planområdet. Dette er i form 

av parkeringsanlegg i 2 plan under og over bakken. Dette gir en rampeløsning med 

en kjørebane til nedre nivå og en til øvre nivå. Parkeringsdekket er tilstrekkelig 

dimensjonert for stor bil. Øvre nivå ligger en halv etasje over bakkeplan. Denne 

løsningen gir 1 garasjeplass pr. leilighet, samt 6 felles gjesteparkeringsplasser uten 

overbygg på øvre plan. Dette gir en parkeringsdekning på 1,38 pr. boenhet.

5.2.7 Gangareal 

Planforslaget viser felles gangsone fra fortau og inn til hovedinngang for 

blokkleilighetene. Gangsonen GP er felles for alle boligene i planområdet. 

Gangarealet er universelt utformet. Gangarealet har bredde 2,5 meter. 

5.2.9 Fortau

Planforslaget viser fortau/gangsone langsmed Sandbakkveien. Gangsonen vest for 

avkjørselen er opparbeidet som smalt fortau i dag. Eksisterende bolig ligger tett på 

gateløpet slik at fortauet har en bredde på – meter. Ny bolig trekkes litt lenger inn fra 

gateløpet slik at det kan etableres fortau med bredde på – meter. Området øst for 

avkjørselen er ikke opparbeidet som fortau i dag. Planforlaget legger til rette for at 

det kan anlegges fortau på aktuelle strekning i fremtiden. 

5.2.10 Grøntstruktur

Friområdet i sør er en del av et større friluftsområde Fjellro og Vannbassengan. 

Området som inngår i planen består av bratt terreng med stedvis mye vegetasjon. 

Det er ikke tillatt med inngrep i området som kan forringe områdets kvaliteter, med 

unntak av eventuelle rassikringstiltak. Området er åpent for allmennheten.  

5.2.11 Tilknytning til teknisk infrastruktur

Renovasjon

Alle nye leiligheter i planområdet har felles renovasjonsløsning, som er plassert øst for 

adkomstrampe. Det kan settes opp enkelt leskur over avfallsdunkene. Området er i 

plan med Sandbakkveien og er lett tilgjengelig for renovasjonsselskapet. Det areal 

som ikke brukes til renovasjon skal opparbeides og skjøttes som grøntområde. 

Vann- og avløp

Påkobling til offentlig vann- og avløpsnett i Sandbakkveien behandles som egen sak i 

forbindelse med byggesaken. 



Strøm

Strømforsyning til den enkelte bolig behandles som egen sak i forbindelse med 

byggesaken.

5.2.12 Rasfare

I forbindelse med salg av eiendommene i 2008 ble det utført en rasfarevurdering for 
aktuelle tomter, datert 24.10.07. Denne vurderingen tar kun for seg forholdene på 
eiendommene 13/354 og 13/431. siden planområdet omfatter et større areal, ble det 
foretatt en ny rasfarevurdering i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Det er 
vurdert risiko for ras og steinsprang, samt vurdering av stabiliteten til fjellskråningen 

med hensyn til sprengningsarbeidet som skal utføres på tomten. Det er Multiconsult 
som har utført begge rasfarevurderingene fra 2007 og 2012. Rasfarevurderingen 
datert 01.10.12 er vedlagt planforslaget, se vedlegg 5.

Rasutsatte områder er vist i plankartet som faresone for ras/steinsprang.  Faresonen 
omfatter potensielle utløpsområder for naturlige steinsprang/ras. Områdene er satt 
med utgangspunkt i kartskisse vedlagt rasfarevurderingsrapporten av 01.10.12. 
Forhold knyttet til fare for ras er sikret i bestemmelsens § 7.2 ”Rasfaresonen omfatter 
potensielle utløpsområder for naturlige steinsprang/ras, ikke sprengningsarbeider” og 
§ 8.2 ”Før boligene kan tas i bruk skal det dokumenteres av fagkyndig at det ikke er 

fare for ras, utglidning, steinsprang m.m. fra fjellet i bakkant av planlagt bebyggelse i 
BB. Rassikringstiltak skal være gjennomført jf Rasfarevurdering av 01.10.12, og 
kontrollert av fagkyndig.”

Områdene vest for Sandbakkveien 17 er det registrert tidligere utført sikringsarbeid. I 
utgangspunktet vurderes det som mindre sannsynlig at rystelser i forbindelse med 
utsprengning av byggegrop for boligblokk kan forårsake steinsprang/ras på den 
aktuelle avstanden. For å sikre naboer i vest mot fare for ras/steinsprang, er forholdet 
sikret i bestemmelsens § 8.2 annet ledd ”Under oppstartsbefaring med 
ingeniørgeolog og entreprenør skal det utføres befaring i fjellet ovenfor de nærmeste 

boligene i vest. Ev. ustabile steinblokker som kan påvirkes av sprengningsarbeidet 
skal sikres.”

5.3 Rekkefølgekrav

Bestemmelsens § 8 omfatter rekkefølgekrav til planen. Det er satt rekkefølgekrav til 

følgende forhold: dokumentering/sikring av radon, at rassikringstiltak er gjennomført 

og kontrollert av fagkyndig, opparbeidelse av vann- og avløpsanlegg, og 

opparbeidelse av felles lekeplass. 



6 VIRKNINGER AV PLANEN

6.1 Forholdet til rammer og retningslinjer

6.1.1 Kommuneplanen

Reguleringsplanforlaget er i samsvar med kommunedelplanen for området. Aktuelle 

tema er krav til uteoppholdsareal, barn og unge og universell utforming. De to 

sistnevnte forhold er omtalt i henholdsvis pkt. 6.1.3 og 6.1.4. 

Uteoppholdsareal

Planforslaget viser ulik type bebyggelse, to tomannsboliger og en blokkbebyggelse 

med 12 boenheter. Totalt planlegges det 16 boenheter i planområdet. 

Kommuneplanens bestemmelser stiller krav til at det skal avsettes min. 25 kvm 

uteoppholdsarealer pr. leilighet i sentrum av Egersund. Her skal inntil 10 kvm være på 

privat terrasse/balkong, resten skal være fellesarealer. 

Boenhetene i BF1, BF2 og BB disponerer private uteoppholdsarealer i form av 

balkonger eller terrasser med varierende størrelse. Balkongene og terrassene er 

utformet og plassert slik at de gir et best mulig bomiljø. Balkongene for BB er vendt 

mot vest og nord, og har direkte sollys på ettermiddagen. Leilighetene i BF1 og BF2 

disponerer egne terrasser/balkonger som er sørvendt med gode solforhold. Se 

vedlegg 3 Soldiagram. Planlagte leiligheter har uteareal fra 7,3 til 16 kvm i tilknytning 

til egen bolig. I tillegg disponerer leilighetene felles lekeareal på 211 kvm. Kravet til 

minste uteoppholdsareal er ivaretatt for leilighetene i tomannsboligene og 

halvparten av leilighetene i boligblokka, dvs leilighet 1, 2, 6, 7, 11 og 12. For de øvrige 

6 leiligheter mangler 4,5 kvm fra oppfylt krav til uteoppholdsareal. 

For de leilighetene som ikke oppfyller kravet til uteareal, så vurderes kvalitetene i 

området som så gode, at de veier opp mot dette. Fellesarealet er solrikt, spesielt på 

ettermiddag. Det har en skjermet beliggenhet og omfatter et forholdsvis stort areal. 

Leilighetene blir sentrumsnære, og har nærhet til et veldig attraktivt turområde i 

Vannbassengan.  

6.1.2 Grenseverdier for støy T-1442

Temaet støy er i denne sammenheng vegtrafikkstøy fra Sandbakkveien. Det er ikke 

utført støyvurdering for aktuelle strekning. 

Planlagt bebyggelse BB er plassert i bakre deler av planområdet, slik at avstanden til 

Sandbakkveien blir størst mulig. For de boenhetene som ligger mest eksponert fra 

veien, er soverom plassert i bakkant mot skogen. 

Planlagt bebyggelse i BF1 og BF2 er plassert nært inntil Sandbakkveien, lik 

eksisterende bygningsmasse. Ny bygning støyskjermes i henhold til krav gitt i TEK10. 



Uteoppholdsarealer for boenhetene i BK er plassert på baksiden av bygningsmassen 

for Sandbakkveien. 

Utbyggingen i området kan ikke synes å bli berørt av trafikkstøy eller andre vesentlige 

miljøproblemer. 

6.1.3 Forholdet til barn og unge T-2/08

Innenfor planområdet er det avsatt felles lekeplass for boligene i BB, BF1 og BF2, med 

et regulert areal på 211 kvm. Lekearealet har gode solforhold, skjermet og sentral 

beliggenhet i området. Planområdet ligger også i umiddelbar nærhet til et stort og 

populært friluftsområde, som også kan benyttes til fri lek og andre friluftsaktiviteter. 

6.1.4 Universell utforming T-5/99B

Universell utforming er ivaretatt i planforslaget ved at det er lagt opp til trinnløs 

adkomst fra bil til bolig for alle leilighetene i BB. Dette via felles heis. Leilighetene i 

tomannsboligene BF1 og BF2 har trinnløs adkomst i 1. etasje, mens leilighetene i 2. 

etasje har adkomst via utvendig trapp. Tilgjengelighet i bolig er i tråd med krav gitt i 

TEK10. Leilighetene i BB kan tilrettelegges for livsløpsstandard.

Felles uteoppholdsareal er tilnærmet flatt og har stigningsforhold innenfor kravet på 

1:20. 

Det er i planen avsatt to parkeringsplasser til bevegelseshemmede i felles 

parkeringsanlegg. Plassene er ute på øvre parkeringsdekke. Adkomst fra HC-

parkering til heis er via parkeringsgarasje på samme plan som parkeringen. 

6.2 ROS-analyse

I det følgende beskrives avbøtende tiltak og løsninger for de ulike forhold, samt 

endringer som følge av planen for de ulike forholdene. 

6.2.1 Geologisk undersøkelse

I bakkant av planområdet er det svært bratt terreng, hvor det kan være fare for ras, 

utglidning eller steinsprang. Dette kan gi skade på bygningsmasse og personskade 

ved ferdsel. Eksisterende bebyggelse i planområdet er ikke sikret mot ras/utglidning 

fra fjellet i bakkant. 

Det er utført to geologiske vurderinger for området, fra 2008 og 2012. Siden 

rapporten fra 2008 ikke omhandler hele planområdet, ble det i 2012 utført en ny 

rasvurdering. 

Rapporten av 2012 viser til flere ustabile partier bak eksisterende bolighus. De ustabile 
partiene ligger i hovedsak høyere opp i terrenget enn mønehøyden på eksisterende 
bolighus. Det vurderes at enkelte steinblokker i fjellskråningen ovenfor aktuelle 
byggetomt er ustabile og at disse må sikres. Aktuelle tilfeller og avbøtende tiltak er 
skissert i rapporten. I tillegg er det vist til forhold det må tas hensyn til i forbindelse 

med sprengning av byggegrop, og at stabiliteten i fjellveggen må vurderes på ny 
etter at utsprengingen er utført. Avbøtende tiltak som er skissert er boltesikring og 
steinsprangnett i skjæringsveggene. 



Fare for ras er sikret i bestemmelsens § 7.2 og § 8.2. Rasutsatte områder er vist i 
plankartet med hensynssone rasfare H310, med tilhørende bestemmelser som tillater 
ev. tiltak for sikringsarbeider. 

6.2.2 Radon

Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i byggeforskriften TEK10, vedtatt i

2010. De målingene som er foretatt i Egersund er generelt lave og radon anses 
således ikke å være et stort problem.

6.2.3 Adkomst for brannbil

Området har bare en mulig adkomst for brannbil fra Sandbakkveien. Dette anses å 

være en ganske vanlig situasjon i norske boligområder. 

6.3 Landskap

Planområdet befinner seg i et område hvor terrengets skala tåler bebyggelse av 

større skala. Ved å plassere bygningsmassen BB inntil bakenforliggende terreng, vil 

den ikke fremstå som dominerende i landskapet. Terrenginngrepene begrenser seg 

til å gjelde byggegrop for BB, da areal i fremkant av BB mot Sandbakkveien er nokså 

flatt. 

6.4 Byform og estetikk

Planlagt bebyggelse i planområdet er tilpasset eksisterende bebyggelses struktur, 

volum og tradisjonelle uttrykk. Ved å bryte opp takflaten på boligblokken BB i mindre 

flater og i ulike høyder, gjenspeiles eneboligstrukturen i området samt at det gjør 

bygningsmassen mindre dominerende i bygningsmiljøet. Ny bebyggelse i BF1 og BF2 

har samme plassering tett på gateløpet, noe som virker forsterkende på gateløpet 

og er karakteristisk for øvrig bebyggelse langsmed Sandbakkveien. Tomannsboligene 

har tilnærmet samme volum og høyde som bebyggelsen omkring. 

Ny bebyggelse i BB og BK harmonerer med omkringliggende eksisterende 

bebyggelse i området i volum, høyde og uttrykk. Se vedlegg 1 Fotoillustrasjoner og 

vedlegg 4 Terrengsnitt.

6.5 Forholdet til naturmangfold 

I forhold til naturmangfoldloven § 8-12 vurderer vi at kunnskap om naturmangfoldet 

står i forhold til inngrepets karakter. Det er i henhold til artsdatabanken og 

naturbasen ikke registrert noen truede arter eller naturtyper innenfor planområdet.

Store deler av planområdet er menneskelig påvirket, og gir derfor ingen vesentlig 

konsekvens på naturmangfoldet i området. 

Planlagte bygningsmasses inngrep i terreng og natur er svært små, sett i forhold til å 

kunne bidra til en økt samlet belastning på naturmangfoldet i området.

6.6 Trafikkforhold

6.6.1 Trafikksikkerhet

Det er etablert smalt fortau i nedre del av Sandbakkveien, fra gnr. 13 bnr. 219 til 

Mosbekk plass. Anleggelse av fortau langs hele Sandbakkveien er vanskelig å 



gjennomføre, da eksisterende bebyggelse ligger tett inntil veikanten. Planforslaget 

legger imidlertid til rette for opparbeidelse av smalt fortau langsmed Sandbakkveien 

innenfor plangrensen. 

Utbyggingen i planområdet med 16 nye boenheter vil generere mer trafikk i 

Sandbakkveien, men trafikkøkningen vil ikke gi negative virkninger på 

trafikksikkerheten for gående i nedre del av Sandbakkveien. Trafikksikringstiltak for 

hele Sandbakkveien bør utføres under ett, hvor en kan se på mulighetene for 

anleggelse av miljøgate eller lignende.

6.6.2 Parkering

Parkering for alle nye boliger i planområdet er løst i felles parkeringsanlegg i 

blokkbebyggelsens U. etasje og 1. etasje. Dette gir en felles avkjørsel til området, 

samt at det frigis mer areal til uteopphold. 

6.7 Miljø og helse

Planforslaget er fortetting i eksisterende boligmiljø og forventes ikke å føre til noe 

særskilt utslipp. 

6.7.1 Støv

Temaet støv er i denne sammenheng vegtrafikkstøv fra Sandbakkveien. 

Uteoppholdsareal for nye boliger i planområdet er i hovedsak plassert i lengst mulig 

avstand fra gateløpet. Bygningsmassen BK skjermer både uteoppholdsareal og felles 

lekeareal for støv fra Sandbakkveien. 

6.7.2 Forurensning (vann, luft, grunn m.m.)

Ny bebyggelse vurderes ikke å forårsake/bli berørt av noen form for forurensning. I 

byggeperioden vil slike forhold bli ivaretatt gjennom TEK10. 

6.8 Kulturminner og kulturmiljø

Det er p.t. ikke påvist funn av fredede kulturminner i området, og planforslaget vil 

ikke ha negative konsekvenser for aktuelle forhold. 

Egersund, 04.02.13

Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter
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Ragnhild K. Tamburstuen

Fra: svein.magnus.halsne@multiconsult.no
Sendt: 25. februar 2013 06:39
Til: Ragnhild K. Tamburstuen
Kopi: oyvind.riste@multiconsult.no
Emne: SV: 216509 Reguleringsplan Sandbakkveien 15 og 17. Oversendelse av brev med 

rasfarevurdering

Hei, 
 
Under befaringen i høst ble det ikke registrert andre lokaliteter med rasfare enn de som er omtalt i vårt brev datert 1. 
oktober 2012. Skråningen ovenfor de nærmeste naboboligene ble imidlertid ikke befart. Det ble registrert noe tidligere 
utført sikringsarbeid like vest for Sandbakkveien 17. I utgangspunktet vurderes det som mindre sannsynlig at rystelser kan 
forårsake ras/steinsprang på den aktuelle avstanden. 
 
Jeg foreslår følgende tiltak: 
Under den anbefalte oppstartsbefaringen av ingeniørgeolog og entreprenør bør det også utføres befaring ovenfor de 
nærmeste boligene i vest. Eventuelle ustabile blokker som kan påvirkes av sprengningsarbeidet sikres. 
 
 
Mvh 
Svein Magnus Halsne 
 
________________________________________ 
Fra: Ragnhild K. Tamburstuen [rkt@arkkso.no] 
Sendt: 22. februar 2013 09:42 
Til: Halsne, Svein Magnus 
Emne: SV: 216509 Reguleringsplan Sandbakkveien 15 og 17. Oversendelse av brev med rasfarevurdering 
 
Hei, 
 
Viser til tidligere oversendte rasvurderingsrapport datert 01.10.12. 
Planforslaget er nå til behandling hos kommunen, og i den forbindelse kom det opp et spørsmål i forhold til ras. Dette 
dreier seg i hovedsak om sekundærvirkningen i forbindelse med sprengning av byggegrop for boligblokk. I deres rapport 
kan jeg ikke se at det er gjort noen vurderinger om dette. En problemstilling som ble reist var: I forbindelse med 
utsprengning av byggetomt for boligblokk, er det da fare for at steinmasser/blokker kan rase ut i vest? Her er terrenget 
meget bratt. 
 
Imøteser snarlig tilbakemelding. 
 
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Kaggestad Tamburstuen 
reguleringsarkitekt - landskapsarkitekt 
e-post: rkt@arkkso.no 
mobil: 911 68 996 
 
[cid:image001.jpg@01CE10E0.FB520BE0] 
Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord 
Telefon: 38 32 76 00, Telefax: 38 32 76 01 www.arkkso.no 
 
Fra: svein.magnus.halsne@multiconsult.no [mailto:svein.magnus.halsne@multiconsult.no] 
Sendt: 1. oktober 2012 09:57 
Til: Ragnhild K. Tamburstuen 
Emne: 216509 Reguleringsplan Sandbakkveien 15 og 17. Oversendelse av brev med rasfarevurdering 
 
Hei, 
Finn vedlagt brev med vurdering av rasfare og sprengningsarbeider. 
Jeg har sendt originalen per post til Tor Inge Larsen men send gjerne videre denne e-posten. 
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Mvh 
 
Svein Magnus Halsne 
 
From: Riste, Øyvind 
Sent: 18. september 2012 13:49 
To: Halsne, Svein Magnus 
Subject: FW: Forespørsel om rasvurdering for Sandbakkveien 15 og 17 i Eigersund kommune 
 
Ser du på denne 
 
From: Ragnhild K. Tamburstuen [mailto:rkt@arkkso.no]<mailto:[mailto:rkt@arkkso.no]> 
Sent: 18. september 2012 10:28 
To: Riste, Øyvind 
Subject: Forespørsel om rasvurdering for Sandbakkveien 15 og 17 i Eigersund kommune 
 
Hei, 
 
I forbindelse med reguleringsplanarbeid for Sandbakkveien 15 og 17 i Eigersund kommune er det nødvendig med en 
rasvurdering for å avdekke ev. utstabilt fjell og størrelse på sikringssoner. 
 
Legger ved plankart og illustrasjoner på planlagt bebyggelse. Et ønske fra kommunen er at det meste av parkering på 
bakkeplan legges i parkeringskjeller. Hvis dette skal utføres må bygningsmassen ligge en halv etasje lavere i terrenget og 
blir en halv etasje høyere enn oversendte hustegninger. Det er foretatt en rasvurdering i området i forbindelse med slag 
av eiendommen i 2008. Den tar kun stilling til løse blokker/stein. Det er i denne forbindelse også nødvendig å vurdere 
stabilitet i grunnfjellet ved f.eks. sprengning av byggegrop. Rasvurderingen må omfatte eiendommene 13/431, 13/354 og 
13/147. 
 
Er dette noe dere kan hjelpe oss med? Ev. hvor snart kan det utføres? 
Flott om dere kan sende en oppdragsbekreftelse med prisantydning. 
Vennligst ta kontakt hvis noe er uklart eller det er behov for ytterligere informasjon om prosjektet. 
 
På forhånd takk! 
 
Med vennlig hilsen 
Ragnhild Kaggestad Tamburstuen 
reguleringsarkitekt - landskapsarkitekt 
e-post: rkt@arkkso.no<mailto:rkt@arkkso.no> 
mobil: 911 68 996 
 
[cid:image004.jpg@01CE10D5.42F31B30] 
Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord 
Telefon: 38 32 76 00, Telefax: 38 32 76 01 www.arkkso.no<http://www.arkkso.no> 
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Flekkefjord, den  29.05.08 
 
Melding om at reguleringsplanarbeid påbegynnes i Eigersund kommune 
Jfr. Plan- og  Bygningslovens § 27-1 og § 30 
 
Sendes til: 
Fylkesmannen i Rogaland  Postboks 59 Sentrum 4001  Stavanger 
Rogaland Fylkeskommune Kulturseksjonen Postboks 130 4001  Stavanger 
Rogaland Fylkeskommune Regionalplanseksjonen Postboks 130 4001  Stavanger 
Statens Vegvesen Region Vest Askedalen 4 6863  Leikanger 
Eigersund Politistasjon  Postboks 25 4379  Egersund 
Dalane Energi  Postboks 400 4379  Egersund 
Telenett AS v/O. Johannessen Postboks 340 4001  Stavanger 
Barn og unges representant Mette Mellegård Strandgaten 49 4370  Egersund 
Seniorrådet c/o Eigersund kommune Postboks 580 4379  Egersund 
Regionantikvaren for Dalane   4379  Egersund 
Næringssjefen i Dalane  Spinnerigt. 15 4370  Egersund 
Eigersund kommune Sentraladministrasjonen  Postboks 580 4379  Egersund 
Eigersund kommune Planavdelingen Postboks 580 4379  Egersund 
Eigersund kommune Miljøavdelingen Postboks 580 4379  Egersund 
Eigersund kommune Helse- og sosialavd. Postboks 70 4379  Egersund 
Eigersund kommune Kulturavdelingen Postboks 221 4379  Egersund 
Eigersund kommune Skoleavdelingen Strandgaten 49 4370  Egersund 
 
Navn på området som skal reguleres:  Sandbakkveien 17 og 19  
               
Se for øvrig vedlagte kart i M=1:1000  
og vedlagte oversiktskart. 
 
Områdets beliggenhet:    På sydsiden av Sandbakkveien, Egersund 
 
Områdets størrelse:      ca. 3 daa. 
 
Antatt reguleringsformål:   Reguleringsendring: boligformål 
 
Planen skal utarbeides i regi av:   Kristiansen & Selmer-Olsen AS. 
 
Andre opplysninger:  To eldre boliger erstattes av konsentrert 

boligbebyggelse med tilhørende 
parkeringsplasser iht.  gjeldende  

       kommuneplan. 
 
Frist for eventuelle uttalelser:   04.07.08  
 
Uttalelse sendes til:    Kristiansen & Selmer-Olsen AS 
       Siv. ark. MNAL 

Strandgt. 32, Flekkefjord 



 
 
Flekkefjord, 02.06.08 
 
MELDING OM AT REGULERINGSARBEID PÅBEGYNNES  I EIGERSUND   
KOMMUNE 
(JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVENS §27-1 NR 1 OG §30) 
 
 
MELDING TIL GRUNNEIERE OG RETTIGHETSHAVERE 
 
NAVN PÅ OMRÅDET SOM SKAL REGULERES  Sandbakkveien 17 og 19, Egersund. 
       
  
OMRÅDETS BELIGGENHET   På sydsiden av Sandbakkveien, Egersund 
   
 
Se for øvrig vedlagte kart i M=1:1000 
 
OMRÅDETS STØRRELSE    ca 3,0 daa  
 
REGULERINGSFORMÅL    Boligformål   
 
PLANEN SKAL UTARBEIDES I REGI AV  Kristiansen & Selmer-Olsen AS 
       Siv. ark. MNAL 
 
ANDRE OPPLYSNINGER    To eldre boliger erstattes av konsentrert          
                                                                          boligbebyggelse med tilhørende parkering iht   
                                                                          gjeldende kommuneplan. 
 
 
FRIST FOR EVENTUELLE UTTALELSER:     04.07.08 
 
UTTALELSE SENDES TIL    Kristiansen & Selmer-Olsen AS 
       Siv. ark. MNAL    
       Strandgt. 32 
       4400   Flekkefjord 
 
       …………………………………. 
 
 
 
Vedlegg:   kart i M=1:1000 
 
 



Firma Navn Adresse Poststed

Hildur og ArthurSeglem Sandbakkveien 21 4370  Egersund

Solveig Sæstad Sandbakkveien 15 4370  Egersund

Gerd Reidun Johansen Lille Einaren 18 3744  Skien

Christian Bovitz bo v/Eli B. Richardsen Hammersg. 21 4370  Egersund

Hellvik Hus AS Jærveien 1250 4375  Hellvik

Liv E. og Herluf I. Rasmussen Sandbakkveien 23 4370  Egersund

Leif Arne Lien Årstadfjellveien 29 4370  Egersund

Mette Mellegaard Årstadfjellveien 29 4370  Egersund

Arild Rødland Mellomila 80 7018  Trondheim

Terje Rødland Kjerrheia 10c 4621  Kristiansand

John Arne Rødland Bowitzbakken 9 4370  Egersund

Trygve Rødland Ragveien 11 4042  Hafrsfjord

Anne Grete Svennevig Vestre Vik 17 4878  Grimstad

Rasmus Gundersen Kråkefjellveien 2 4370  Egersund

Tønnes Gundersen Skytterveien 12 5038  Bergen

Eigersund kommune Postboks 580 4379  Egersund

Gerd Horpestad Heggdalsveien 6 4370  Egersund

Kjell Roy Undall Heggdalsveien 16 4370  Egersund

Mary Bøe Heggdalsveien 16 4370  Egersund

Marit Carsen Lagårdsveien 34 4370  Egersund

Berit Brattåker Kvidafjellveien 22 4370  Egersund

Gerhard Nodland Holanveien 22 4370  Egersund

Petter Olaussen v/Berit Olaussen Heggdalsv. 10 4370  Egersund

Ingeborg Kloster Heggdalsv.12 4370  Egersund

Dalane Energi IKS Postboks 400 4379  Egersund

Kenneth Nygaard Andersen Fjellveien 14 4370  Egersund

Berit J. Og Oddvar Tveida Rosenborggaten 7 4370  Egersund

Berit Kydland v/Adv. Asbjørn Stokkeland Postboks 264 4379  Egersund

Åse E og Stig Erlandsen Asser Hiorthsg. 5 4370  Egersund

Otto Arvid Eide Asser Hiorthsg. 4 4370  Egersund

Jostein Birkeland Betten Hollendergata 6b 0190  Oslo

Bjørn Kåre Betten Sandbakkveien 18 4370  Egersund

Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001  Stavanger

Rogaland Fylkeskommune Kulturseksjonen Postboks 130 4001  Stavanger

Rogaland Fylkeskommune Regionalplanseksjonen Postboks 130 4001  Stavanger

Statens Vegvesen Region Vest Askedalen 4 6863  Leikanger

Eigersund Politistasjon Postboks 25 4379  Egersund

Dalane Energi Postboks 400 4379  Egersund

Telenett AS v/O. Johannessen Postboks 340 4001  Stavanger

Barn og unges representant Mette Mellegaard Strandgaten 49 4370  Egersund

Seniorrådet c/o Eigersund kommune Postboks 580 4379  Egersund

Regionantikvaren for Dalane Postboks 580 4379  Egersund

Næringssjefen i Dalane Spinnerigt. 15 4370  Egersund

Eigersund kommune Sentraladministrasjonen Postboks 580 4379  Egersund

Eigersund kommune Planavdelingen Postboks 580 4379  Egersund

Eigersund kommune Miljøavdelingen Postboks 580 4379  Egersund

Eigersund kommune Helse‐ og sosialavd. Postboks 70 4379  Egersund

Eigersund kommune Kulturavdelingen Postboks 221 4379  Egersund

Eigersund kommune Skoleavdelingen Strandgaten 49 4370  Egersund
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Flekkefjord, den 24.09.10 
 
Melding om at reguleringsplanarbeid påbegynnes i Eigersund kommune 
Jfr. Plan- og  Bygningslovens § 12.8 
 
Sendes til: 
Fylkesmannen i Rogaland  Postboks 59 Sentrum 4001  Stavanger 
Rogaland Fylkeskommune Kulturseksjonen Postboks 130 4001  Stavanger 
Rogaland Fylkeskommune Regionalplanseksjonen Postboks 130 4001  Stavanger 
Statens Vegvesen Region Vest Askedalen 4 6863  Leikanger 
Eigersund Politistasjon  Postboks 25 4379  Egersund 
Dalane Energi  Postboks 400 4379  Egersund 
Telenett AS v/O. Johannessen Postboks 340 4001  Stavanger 
Barn og unges representant Mette Mellegård Strandgaten 49 4370  Egersund 
Seniorrådet c/o Eigersund kommune Postboks 580 4379  Egersund 
Regionantikvaren for Dalane   4379  Egersund 
Næringssjefen i Dalane  Sokndalsvn. 26 4370  Egersund 
Eigersund kommune Sentraladministrasjonen  Postboks 580 4379  Egersund 
Eigersund kommune Planavdelingen Postboks 580 4379  Egersund 
Eigersund kommune Miljøavdelingen Postboks 580 4379  Egersund 
Eigersund kommune Helse- og sosialavd. Postboks 70 4379  Egersund 
Eigersund kommune Kulturavdelingen Postboks 221 4379  Egersund 
Eigersund kommune Skoleavdelingen Strandgaten 49 4370  Egersund 
 
Navn på området som skal reguleres:  Sandbakkveien 15, 17 og 19  
               
Se for øvrig vedlagte kart i M=1:1000  
og vedlagte oversiktskart. 
 
Områdets beliggenhet:    På sydsiden av Sandbakkveien, Egersund 
 
Områdets størrelse:      ca. 3,5 daa. 
 
Antatt reguleringsformål:   Reguleringsendring: Boligformål 
 
Planen skal utarbeides i regi av:   Siv.ark. Kristiansen & Selmer-Olsen AS. 
 
Andre opplysninger:  To eldre boliger erstattes av konsentrert 

boligbebyggelse med tilhørende 
parkeringsplasser iht. gjeldende  

       kommuneplan. 
 
Frist for eventuelle uttalelser:   15.11.10 
 
Uttalelse sendes til:    Kristiansen & Selmer-Olsen AS 
       Siv. ark. MNAL 

Strandgt. 32, Flekkefjord 
………………….. 
Rolv Selmer-Olsen 
siv.ark. MNAL 



 
 
Flekkefjord, 24.09.10 
 
MELDING OM AT DETALJ-REGULERINGSARBEID PÅBEGYNNES I EIGERSUND   
KOMMUNE 
 
(JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVENS § 12.8) 
 
 
MELDING TIL GRUNNEIERE OG RETTIGHETSHAVERE 
 
NAVN PÅ OMRÅDET SOM SKAL REGULERES Sandbakkveien 15, 17 og 19, Egersund. 
       
  
OMRÅDETS BELIGGENHET   På sydsiden av Sandbakkveien, Egersund 
   
 
Se for øvrig vedlagte kart i M=1:1000 
 
OMRÅDETS STØRRELSE    ca 3,5 daa  
 
REGULERINGSFORMÅL    Boligformål   
 
PLANEN SKAL UTARBEIDES I REGI AV  Kristiansen & Selmer-Olsen AS 
       Siv. ark. MNAL 
 
ANDRE OPPLYSNINGER    To eldre boliger erstattes av konsentrert          
                                                                          boligbebyggelse med tilhørende parkering iht.   
                                                                          gjeldende kommuneplan. 
 
 
FRIST FOR EVENTUELLE UTTALELSER:     15.11.10 
 
UTTALELSE SENDES TIL    Kristiansen & Selmer-Olsen AS 
       Siv. ark. MNAL    
       Strandgt. 32 
       4400   Flekkefjord 
 
       …………………… 
       Rolv Selmer-Olsen 
       Siv.ark. MNAL  
 
 
 
Vedlegg:   Kart i M=1:1000 
 
 



Hildur og Arthur Seglem 
Sandbakkveien 21 
4370 Egersund 

Tor Inge Larsen 
Sagaveien 11 
4370 Egersund 

Terje Midbrød 
Klipperveien 19 
4370 Egersund 

Christian Bowitz bo 
v/ Eli B. Richardsen 
Hammersgt. 21 
4370 Egersund 

Otto Arvid Eide 
Asser Hiorths gate 4 
4370 Egersund 

Hellvik Hus AS 
Jærveien 1250 
4375 Hellvik 

Trude Carina Killi 
Sandbakkveien 13 
4370 Egersund 

Kari Margrethe Friestad 
Sandbakkveien 16 
4370 Egersund 

Eigersund kommune 
Postboks 580 
4379 Egersund 

Bjørn Kåre Betten 
Briggveien 18 
4370 Egersund 

Jostein Birkeland Betten 
Hollendergata 6 B 
190 Oslo 

Viggo Veshovde 
Sandbakkveien 20 
4370 Egersund 

Linda Garibaldi 
Sandbakkveien 14 
4370 Egersund 

Asmund Kalve 
Sandbakkveien 14 
4370 Egersund 

 

   

   

   



 
 
 
 
Dalane Tidende 
Stavanger Aftenblad 
 
 
Vi ber om at følgende annonse snarest rykkes inn i avisen over 
 1 spalte med vår logo under. 
 
 

 
Melding om igangsetting av planarbeid i Eigersund kommune 
(jfr. Plan- og bygningslovens § 12.8) 
 
Navn på område som skal reguleres: Sandbakkveien 15, 17 og 19 
Områdets beliggenhet:   Eigersund kommune 
Områdets størrelse:   ca 3.5 daa 
Reguleringsformål:    Regulering boligformål iht. kommuneplan 
Planen utarbeides av:   Kristiansen & Selmer-Olsen AS 
      Siv. ark. MNAL 
      Strandgaten 32 

4400 Flekkefjord 
Frist for evt. uttalelse:   15.11.10 
 
 

logo 
 
 

 
 
Regning utstedes til: 
Larsen & Bjørkeland AS 
Gamle Sokndalsv. 38 
4370 Egersund 
 
men sendes via:    Kristiansen & Selmer-Olsen AS, Strandgt. 32, 4400  Flekkefjord, 
                         for attestering. 
 
Vennligst send korrektur før trykking. 
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KOMMENTARER TIL INNKOMNE MERKNADER 
 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR 
SANDBAKKANE – GNR. 13 BNR. 431 MFL. 

EIGERSUND KOMMUNE  
PlanID – 
 

Reguleringsplanen ble varselet oppstart første gang i juni 2008, hvorav det ble mottatt 4 merknader 
til varselet: 

• Statens vegvesen Region vest. Datert 13.06.08 
Ingen merknader 

• Dalane Energi IKS. Datert 12.06.08 
Ingen merknader 

• Eigersund kommune. Seniorrådet. Datert 13.06.08 
Ingen merknader 

• Grunneiere. Leif Arne Lien og Mette Mellegård. Datert 30.06.08 
Understreker behov for risikoanalyse i forhold til eventuelle sprengningsarbeider. Grundig 
vurdering av fjellveggen i bakre del av tomten.  

Grunnet endring i plankonseptet og overgang til ny planlov ble planarbeidet kunngjort på nytt den 
24.09.10 med frist for innspill innen 15.11.10. Til varselet er det mottatt 2 merknader innen 
høringsfristen, samt en merknad etter fristens utløp.  

• Eigersund kommune. Felles brukerutvalg. Datert 12.11.10 
Dersom planen innbefatter bygging av leiligheter og lignende, bør universell utforming 
ivaretas. Hensynet til livsløpsstandard bør også ivaretas. Dette bør dokumenteres og 
beskrives i planbeskrivelsen.  

Forslagstillers kommentar: 
Universell utforming er ivaretatt i planforslaget ved at det er lagt opp til trinnløs adkomst fra bil til 
bolig for alle leilighetene i boligblokka, samt leilighetene i 1. etasje i tomannsboligene. Sentralt i 
boligblokka vil det være felles heis og trapphus, hvor leilighetene har adkomst fra svalgang mot fjellet 
i bak. Tilgjengelighet i bolig er i tråd med krav gitt i TEK 10. Leilighetene i blokka kan tilrettelegges 
for livsløpsstandard. For ytterligere utredning, se planbeskrivelsens pkt. 5.2.5 og 6.1.4. 

• Statens vegvesen, Region vest. Datert 03.11.10 
Ingen merknader. 

• Eigersund kommune. Plankontoret. Datert 04.02.11 
Ny bebyggelse skal videreføre boligmiljøet innenfor området med nåværende målestokk og 
byggeskikk, dvs. innordne seg områdets bygningsstruktur. Oppføring av nye bygninger må skje 
slik at de ikke i vesentlig grad bryter med strøket omkring. Unngå store og dominerende 
bygningskropper. Terrenginngrep skal søkes minimalisert. Hensyn til naboer i forhold til 
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utforming, byggehøyder, skala, dokumentasjon av sol og skyggeforhold med mer. Prinsippet 
om universell utforming skal legges til grunn og dokumenteres. Det skal sikres område for lek 
– nærlekeplass. Trafikksikkerhet for gående må sikres både til og fra området, men også i 
forhold til de som går langs vegen jf. at dette er hovedadkomst til Vannbassengan. Trafikale 
forhold skal utredes. ROS analyse må gjennomføres, herunder geologisk undersøkelser av 
fjellet i bakkant med ev. avbøtende tiltak. Gode ute/oppholdsareal med mulighet for sol og 
beskyttelse mot vær og vind er viktig for trivelig bomiljø og dette må dokumenteres.  

Forslagstillers kommentar: 
Planområdet avgrenses av eksisterende boliger, samt fjellmassiv mot syd. Terrengets skala tåler 
bebyggelse av større skala, da det danner en bakvegg til bebyggelsen. Terrenginngrep begrenses til å 
være selve byggegropen. Planlagt bebyggelse er underordnet eksisterende bebyggelse i området i 
form, volum og høyder. Takflaten på boligblokken er brutt opp i midre flater slik at bygningsmassen 
oppleves som mindre dominerende i bygningsmiljøet som er i området. Gateløpet i Sandbakkveien er 
styrket ved at to tomannsboliger er plassert mellom eksisterende boliger i øst og vest. Forholdene til 
landskap og eksisterende bebyggelse er beskrevet i planbeskrivelsens pkt. 6.3 og 6.4.  

Vedlagte soldiagram viser at planområdet har gode solforhold på ettermiddag. Fjellmassivet 
skyggelegger store deler av bebyggelsen langs Sandbakkveien på sørsiden av gateløpet på morgen og 
formiddag. Se vedlegg 3 for soldiagram.  

Universell utforming er ivaretatt i planforslaget se kommentar til uttalelse fra Felles brukerutvalg 
over, samt planbeskrivelsens pkt. 6.1.4.  

Planlagt bebyggelse disponerer felles lekeplass på 211 kvm sentralt plassert i planområdet. Forholdet 
til barn og uteoppholdsarealer er beskrevet i planbeskrivelsens pkt. 6.1.1 og 6.1.3.  

Planforslaget viser ingen endring i gateløpet til Sandbakkveien. Det er imidlertid lagt til rette for 
fortau mellom planlagte tomannsboliger og gateløpet. Trafikksikringstiltak for hele Sandbakkveien 
bør ses på under ett, hvor en kan se på mulighetene for anleggelse av miljøgate eller lignende. 
Trafikkforholdene er beskrevet i planbeskrivelsens pkt. 6.6.  

I 2008 ble det utført en geologisk undersøkelse av fjellet i bakkant av eiendommene. Siden denne 
rapporten ikke omhandlet hele planområdet, ble det i forbindelse med reguleringsplanprosessen 
utført en ny geologisk vurdering av området. Påviste rasutsatte områder er i plankartet vist som 
faresone for ras/steinsprang. Forhold knyttet til fare for ras er sikret i bestemmelsens §§ 7.2 og 8.2.  
Rasfarevurderingen er vedlagt planforslaget, se vedlegg 5. Forholdet er ytterligere beskrevet i pkt. 
5.2.12 og 6.2.1.   

 

 

 

Egersund, 04.02.13 

Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter 



Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 46 80 97
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE
Felles brukerutvalg

Kristiansen & Selmer-Olsen AS

Strandgaten 32
4400 FLEKKEFJORD

Vår ref.: 10/28048 / 08/2549 / PL-, FA-L12, GBR-13/354, GBR-13/219 Dato: 12.11.2010
Saksbehandler: Randi Haugstad Direkte telefon: 51 46 80 24 /
E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no Deres ref.:  / 

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr- reguleringsplan for del av 
Sandbakkveien 15, 17 og 19 til boliger

I sitt møte 12.11.2010 har Felles brukerutvalg behandlet sak 51/10 – Referatsaker til felles 
brukerutvalgs møte 12.11.10 :

RS 2 –melding om at reguleringsplanarbeid påbegynnes i Eigersund
           kommune

Felles brukerutvalgs vedtak den 12.11.10:

Felles brukerutvalg har følgende merknader til saken:
 Dersom planen innbefatter bygging av leiligheter og lignende, bør universell 

utforming ivaretas.
 Hensyn til livsløpsstandart bør også ivaretas
 En ber om at dette dokumenteres og beskrives i planbeskrivelsen

Vedtaket er enstemmig.

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

Du bes foreta videre forføyning/oppfølging av saken. Det vises til vedtaket.
   

Med hilsen

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

Kopi til:
Dag Kjetil Tonheim Plansjef





FYLKESRÅDMANNEN
 Regionalutviklingsavdelingen

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

E-POST:  firmapost@rogfk.no INTERNETT:  www.rogfk.no

Kristiansen & Selmer-Olsen
Pb 91

4401 FLEKKEFJORD 16.11.2010

Deres ref.: Saksbehandler: Ida Andreassen og Eli Aarskog Monsen Saksnr. 10/17292-2
Direkte innvalg: 51 51 66 90 Løpenr. 57446/10

Arkivnr. FR-RB EIG
SANDBAKKV. 15,17 OG 19

EIGERSUND KOMMUNE - SANDBAKKV. 15, 17 OG 19
MELDING OM IGANGSETTING

Vi viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen til uttalelse. Fylkesrådmannen 
har vurdert saken som regional planmyndighet. Vi vil opplyse om at det i denne saken ikke
kommer egen uttalelse fra Fylkesmannen.

Det gis merknader angående uteopphold/ lek, tilrettelegging for sykkel, hensyn til 
nærområder, universell utforming, støy, risiko- og sårbarhetsanalyser og klima/ miljø i 
overnevnte sak. 

Saksopplysninger
To eldre boliger erstattes av konsentrert boligbebyggelse med tilhørende 
parkeringsplasser iht gjeldende kommuneplan. 

Uteopphold/ lek
Ved planlegging av nye boligområder skal det legges til rette for gode uteoppholdsareal, 
også på bakkeplan, for barn, unge og voksne. Private og felles uterom skal ha gode 
solforhold.  Et minimum er at uteplassen i hovedsak er solbelyst høst- og vårjevndøgn 
tidlig ettermiddag, dvs. klokken 15.00.

Tilrettelegging for sykkel
Planområdet ligger i sykkelavstand til mange sentrale målpunkt, det må derfor legges 
arbeid i utforming av lett tilgjengelige (nær inngang), overdekte, opplyste og låsbare 
parkeringsplasser for sykkel.

Hensyn til nærområder
Ved fortetting i nærheten av eksisterende boligområder stilles store krav til utforming av 
boenhetene og utforming/plassering av bebyggelse. Solforholdene for nabobebyggelse må 
dokumenteres. I tillegg forutsettes det at en vurderer tiltaket ut fra gjeldende byggeskikk. 
En minner om krav til estetisk utforming av omgivelsene i Plan- og bygningsloven § 1-1

Universell utforming
Planleggingen må ha prinsippene bak universell utforming som premiss i det videre 



arbeidet, både i forhold til bygninger og uteoppholdsareal. Dette forholdet bør sikres i 
reguleringsbestemmelsene.

Støy
Når det gjelder støy vil vi minne om at støyforholdene, der hvor det er behov for tiltak, skal 
det utredes som del av premissene for planleggingen (MD T-1442).

Det må gjennomføres en støyfaglig utredning for planområdet som inntas i 
reguleringsbestemmelser. Støyutredningen må sikre at grenseverdiene for støy ikke 
overskrides (MD T-1442). 

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Vi minner om at det i forbindelse med reguleringsarbeid skal gjennomføres en risiko- og 
sårbarhetsundersøkelse. Nivået på denne må fastsettes etter skjønnsmessig vurdering, 
men ved offentlig ettersyn må det som et minimum fremgå hvordan temaet er vurdert.

Klima og miljø
Ved utbygging ber vi kommunen om at det minimum utredes eller kreves at det legges opp 
til energifleksibilitet, lavenergibygg og bruk av lavverdig og miljøvennlig energi til 
oppvarming og varmtvann (minst mulig bruk av elektrisitet).

Oppsummering
Fylkesrådmannen forutsetter at de overnevnte hensynene blir ivaretatt i den videre 
utarbeidelsen av planforslaget. 

Med hilsen

Ida Andreassen
Rådgiver

Eli Aarskog Monsen
Rådgiver

Kopi: 
Eigersund kommune
Fylkesmannen i Rogaland

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.11.2012
Arkiv: :GBR-4/62, FA-
L33
Arkivsaksnr.:
12/1747
Journalpostløpenr.:
12/29167

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

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Asbjørn Herredsvela
Rådgiver
51 46 83 26
asbjoern.herredsvela@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
209/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012
114/13 Planteknisk utvalg 14.05.2013

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

Sammendrag:
John Hadland søker om dispensasjon for deling av grunneiendom til oppføring av fritidsbolig 
på eiendom gnr. 4 bnr. 62. Det planlagte tiltaket ligger på et område som er regulert til 
”Byggeområder – fritidsbebyggelse”. Plankartets angivelse av tomter viser at det i det 
aktuelle området ikke er tatt høyde for at eiendommen kan deles, og at en skal følge 
tomteangivelsene i planen. Dersom deling hadde vært tillatt, ville dette fremgått av planen. 
Det må derfor søkes om dispensasjon for deling av eiendommen. 
Naboer er varslet om dispensasjonen og det foreligger nabomerknader. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør saken. Dersom Planteknisk utvalg anbefaler dispensasjon sendes 
saken på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune. Dersom 
Planteknisk utvalg ikke anbefaler dispensasjon, avsluttes saken. Partene har klagerett på 
vedtaket. 

Rådmannens forslag til vedtak 21.11.2012:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden fra John Hadland om dispensasjon for deling 
av eiendommen gnr. 4 bnr. 62 til oppføring av ny fritidsbolig, nabomerknad fra Staten ved 
Direktoratet for naturforvaltning og gjeldende reguleringsplan med bestemmelser for 
området, og finner etter en konkret vurdering å måtte avslå søknaden, da hensynene bak 
reguleringsplanen blir ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene for dispensasjon ikke er ”klart 
større” enn ulempene.
Planteknisk utvalg anbefaler at denne typen saker må ses i en større sammenheng og 
eventuelt løses gjennom en reguleringsendring hvor alle forhold belyses. 

11.12.2012 Planteknisk utvalg

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

”Saken utsettes for befaring.”

Votering utsettelsesforslag:
Robertsons forslag enstemmig vedtatt.
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PTU-209/12 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Vedtaket er enstemmig.

Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Mastrasanden, Gyahavn, Æsan, 
Navarsanden, Skadberg og Skadbergvågen m.m samt plan- og bygningsloven § 12-4. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Gjeldende plangrunnlag:
For området gjelder reguleringsplan for Mastrasanden, Gyahavn, Æsan, Navarsanden, 
Skadberg og Skadbergvågen m.m., vedtatt av kommunestyret 11.03.96. Eiendommen er i 
planen vist med formål ”Byggeområder – fritidsbebyggelse”. 

Plankartet:

Plankartets angivelse av tomter viser at det i det aktuelle området ikke er tatt høyde for at 
eiendommen kan deles, og at en skal følge tomteangivelsene i planen. Dersom deling hadde 
vært tillatt, ville dette fremgått av planen.  

Reguleringsbestemmelser:

§ 1 - Generelt
1.1
Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 

- å sikre strandområdene langs nordsiden av nordre sund for allmenne 
friluftsinteresser. 

§ 2 – Område for hytter
2.2 
Innenfor hver av de markerte tomter/omriss av planlagte bygg kan det oppføres en hytte i 1. 
etasje. 
2.7
Nye hytter skal ha parkeringsdekning på minst 1,5 p-plass pr. enhet. 

Kommunens adgang til å fravike bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven, fremgår av lovens § 19-2:

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
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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 dispensajonssaker. 

Plan- og bygningsloven § 1-8 første og andre ledd – Forbud mot tiltak mv. langs sjø og 
vassdrag:

I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 

Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen 
enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Dette er 
likevel ikke til hinder for fradeling ved innløsning av bebygd festetomt etter tomtefestelova. 

Deler av eiendommen gnr. 4 bnr. 62 ligger i 100-metersbeltet langs sjø. Den omsøkte 
parsellen er imidlertid ikke i strid med pbl. § 1-8 andre ledd ved at parsellen i følge 
kommunens kartløsning ligger ca. 115 meter fra sjøen.Det er derfor ikke nødvendig å søke 
om dispensasjon fra forbudet i § 1-8.

Tiltakshaver John Hadland ved Petter E. Seglem, har i skriv til Eigersund kommune
datert 18.08.12, anført følgende: 
På vegne av John Hadland, gnr. 4 bnr. 62, søkes der herved om dispensasjon fra 
reguleringsplanen ”Mastrasanden, Gyahavn, Æsan, Navarsanden, Skadberg og 
Skadbergvågen m.m.”, dette vedr. deling, samt oppføring av ny fritidsbolig. 

Forhold som bør tale positivt for søknaden er:
- Tomten er stor (over 4000m2) og derfor egner seg bra for å dele i 2 enheter
- Fritidsboligen vil bli liggende i et allerede etablert fritidsboligmiljø
- Den nye fritidsboligen vil ikke komme i berøring med 100-metersgrensen mot sjøen.
- Tinglyst parkering vil kunne sikres ved eksisterende parkering på Hellvik.
- Tinglyst gangadkomst fra parkering til den nye fritidsboligen vil også være mulig. 

Med dette til grunn, ber vi om en positiv behandling av saken. 

Staten ved Direktoratet for naturforvaltning ved Fylkesmannen i Rogaland, har i skriv 
til Eigersund kommune datert 13.09.12, anført følgende:
Det sikra friluftsområde utgjør et stort område som binder sammen strandområdene med 
baklandet og tur- og sykkelveien mellom Egersund og Hellvik. I tillegg til å være et område 
for båtfolk og badende er det også velegnet for lengre turer og fiske. Statens eiendom omgir 
eiendommen som søkes fradelt og bebygd. Etter det vi kjenner til, er det en reguleringsplan 
av eldre dato for hytteområdet ved Æsand, men vi har ikke hatt tilgang til denne i 
sammenheng med denne saken. Offentlig strandsonepolitikk er skjerpet vesentlig etter dette. 
Vår vurdering er at en hytte på omsøkt fradelt parsell vil være landskapsmessig 
dominerende. Vi mener at tiltaket vil være landskapsmessig uheldig, føre til økt privatisering 
av strandsonen, og vil virke forstyrrende for allmennhetens bruk av området. Økt utbygging 
av strandsonen i dette området vil klart redusere verdien av området til bruk for allmennheten 
som friluftsområde. 

For øvrig viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Pbl. § 1-8 har byggeforbud, og 
pbl. § 1-6 sier at fradeling er et av tiltakene som er forbudt i 100-metersbeltet. 
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”I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser” (pbl. § 1-8).

Dersom kommunen seinere er innstilt på å gi dispensasjon fra kommuneplanen etter pbl. § 
19, skal Fylkesmannen ha saken på vanlig måte til uttalelse som myndighetsorgan etter 
plan- og bygningsloven. 

Saksbehandlers vurderinger:

Etter pbl. § 19-2 kan kommunen ikke gi dispensasjon dersom hensynene det dispenseres fra 
blir ”vesentlig tilsidesatt”. Videre må fordelene med tiltaket være ”klart større” enn ulempene 
med tiltaket. 

Ordlyden innebærer at det skal særlig mye til for å gi dispensasjon, og er en skjerpelse av 
dispensasjonsadgangen i forhold til plan- og bygningsloven av 1985, se Ot.prp. nr. 32 (2007-
2008) s. 242 og Pedersen og Sandvik m.fl. – Plan- og bygningsrett 2. utgave del 2, s. 199.

En må for å vite hvilke hensyn som bærer den bestemmelse det dispenseres fra, ta 
utgangspunkt i den aktuelle bestemmelse sammenholdt med plan- og bygningslovens § 1. 

Søker har blant annet begrunnet søknaden med at tinglyst parkering til eiendommen kan 
sikres samt tinglyst gangadkomst fra parkeringen til den nye fritidsboligen. Dette kan være
relevante fordeler som taler for en dispensasjon i den foreliggende saken. På den annen side 
er terskelen for å gi dispensasjon høy, og det må foretas en konkret helhetsvurdering om 
dispensasjon skal gis. 

Et bærende hensyn bak reguleringsplanene er demokratihensyn. Bestemmelsene er kommet 
til gjennom demokratiske prosesser ved at det folkevalgte kommunestyret vedtar 
bestemmelser og planer. Reguleringsplanene har grunnlag i en omfattende, bred og offentlig 
høringsprosess der hensynene bak bestemmelsene er nøye vurdert. Ett hovedformål bak 
plan- og bygningsloven er etter § 1-1 å ”sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle 
berørte interesser og myndigheter”. 

Demokratihensynet står særlig sterkt når det gjelder planbestemmelser, da 
planbestemmelser er mer konkret vurdert enn de mer generelle bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven, se Plan- og bygningsrett s. 205. Dersom planen er relativt ny, vil dette være 
et sterkt moment mot å fravike planen. En regner da med at problemstillingen om 
dispensasjon er vurdert av politikerne og at hensynet til planens legitimitet tilsier at den ikke 
tilsidesettes. 

Gis det dispensasjon i for stor grad, kan dette undergrave demokratihensynene. Formålet 
bak bestemmelsen kan dermed være ”vesentlig tilsidesatt”. Det er nylig uttalt hos 
Sivilombudsmannen i sak 2011/87 at ”Kommunens dispensasjonspraksis undergravde 
reguleringsplanen. Dersom en kommune ikke lenger ønsker å følge planens bestemmelser, 
skal dette skje gjennom reguleringsendring og ikke gjennom en rekke dispensasjoner”. 
Saken som er henvist vil også ha gyldighet for tilfeller der det bare gis én dispensasjon fra 
plan. Det avgjørende er om hensynene bak bestemmelsen blir ”vesentlig tilsidesatt”. 

Kommunen forstår søkers begrunnelse om at eiendommen er velegnet for å dele i 2 enheter 
grunnet størrelsen på over 4000m2. Videre at fritidsboligen vil bli liggende i et område 
regulert til fritidsbebyggelse og som er vel etablert i område. 

På den annen side er disse forhold nøye vurdert ved vedtakelsen av planen i 1996. En 
dispensasjon vil i det foreliggende tilfelle ”vesentlig tilsidesette” de hensyn som ligger til 
grunn for den vedtatte reguleringsplanen. Det er også her tale om en relativt ny plan. En 
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viser også til at formålet med reguleringsplanen etter § 1.1 er ”å sikre strandområdene langs 
nordsiden av nordre sund for allmenne friluftsinteresser”. 

En ser at tiltaket ikke kommer i konflikt med forbudet mot deling i 100-metersbeltet. Det betyr 
imidlertid ikke at det er fritt frem for deling ellers, særlig ikke i nær tilknytning til 
allmennhetens interesse i friluftsliv i 100-meterssonen. Det vises til at offentlig 
strandsonepolitikk er blitt skjerpet vesentlig de siste årene, noe som med stor vekt taler mot 
å gi dispensasjon i det foreliggende tilfellet. Som påpekt av nabo Staten ved Direktoratet for 
naturforvaltning, er området velegnet som rekreasjonsområde for båtfolk, badende, turfolk og 
fiskere. 

En dispensasjon i dette tilfellet ville også kunne føre til at saken danner presedens, slik at 
andre grunneiere med grunnlag i likhetsprinsippet søker om å dele sine tomter til økt 
privatisering av områder nær knyttet til strandsonen. 

Videre vil det dersom det har kommet merknader fra naboer, kunne være en indikasjon på at 
en heller bør gå veien om en reguleringsendring fremfor å gi dispensasjon, se Plan- og 
bygningsrett, s. 207.

Etter en konkret vurdering er det funnet at hensynene bak bestemmelsene det dispenseres 
fra blir ”vesentlig tilsidesatt” og at fordelene ikke er ”klart større” enn ulempene ved å gi 
dispensasjon. Det er lagt særlig og avgjørende vekt på at bestemmelsene i planen er helt 
konkrete og nøye vurdert gjennom demokratiske prosesser. I tillegg er det lagt særlig vekt på 
at bestemmelsene i reguleringsplanen er relativt nye og de følgene en dispensasjon kan ha 
for andre eiendommer i planen. Det er også vektlagt at det har kommet nabomerknader.

Konklusjon:

Rådmannen anbefaler at PTU avslår søknaden. Det kan ikke gis dispensasjon fra 
reguleringsplanen, jf. § 19-2. Søknaden fra John Hadland om dispensasjon for deling av 
eiendom til oppføring av ny fritidsbolig må ses i en større sammenheng og eventuelt løses 
gjennom en eventuell reguleringsendring. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra John Hadland om dispensasjon på 
eiendommen gnr. 4 bnr. 62 for deling av eiendommen til oppføring av ny fritidsbolig, 
nabomerknad fra Staten ved Direktoratet for naturforvaltning og gjeldende reguleringsplan 
med bestemmelser for området, og finner etter en konkret vurdering å kunne anbefale 
dispensasjon, da hensynene bak reguleringsplanen ikke blir ”vesentlig tilsidesatt” og 
fordelene for dispensasjon er ”klart større” enn ulempene.

Før saken tas til behandling sendes søknaden på uttale til Fylkesmannen i Rogaland og 
Rogaland fylkeskommune. 

~ o ~
Vedtaket er fattet med hjemmel i reguleringsplan for Mastrasanden, Gyahavn, Æsan, 
Navarsanden, Skadberg og Skadbergvågen m.m samt plan- og bygningsloven §§ 12-4 og 
19-2. 

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

243689
Søknad om dispensasjon vedr. deling av tomt/oppføring av fritidsbolig gnr. 4 bnr. 62 
- John Hadland, Æsan

243690 Situasjonskart

244860
Uttale til nabovarsel for Gyarhamn-Æsan-Navarsanden 4 91 Eigersund -
Dispensasjon til eiendomsdeling 4 62 John Birger Hadland.DOC

254816 Reguleringsplan for Æsan m.m. 1
254817 Reguleringsplan for Æsan m.m. 2
254823 Reguleringsplan for Æsan m.m. bestemmelser
255747 Bestemmelser.PDF

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 18.08.2012 Petter E. Seglem
Søknad om dispensasjon vedr. deling av 
tomt/oppføring av fritidsbolig gnr. 4 bnr. 62 - John 
Hadland, Æsan

2 I 13.09.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse deling av grunneiendom gnr. 4 bnr. 62 -
John Hadland, Æsan

Parter i saken:
            
N Fylkesmannen i 

Rogaland
Postboks 59 4001

TIL John Hadland Humlestadgaten 18 4370 EGERSUND
SØK Petter E. Seglem 4370 EGERSUND







Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

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

www.fylkesmannen.no/rogaland

Deres ref.:   Vår dato: 13.09.2012
Vår ref.: 2012/9100
Arkivnr.:  441

Eigersund kommune
Postboks 580
4379  Egersund

Uttale til nabovarsel for Gyarhamn-Æsan-Navarsanden gnr.4, bnr. 91 
Eigersund - Dispensasjon til eiendomsdeling på gnr.4, bnr. 62

Vi viser til nabovarsel for tiltak etter plan- og bygningsloven (pb1) på gnr.4, bnr.62, Eigersund 
kommune, datert 30.08.12 og mottatt hos Fylkesmannen i Rogaland den 13.09.2012.

I varslet er det beskrevet at tiltaket gjelder fradeling av tomt for å gi plass til ny hytte på eiendom 
med grn.4 brn.62, Æsan. Eiendommen eies av John Birger Hadland, men tiltakshaver i søknaden er 
Petter E. Seglem.

Staten ved Direktoratet for naturforvaltning er hjemmelshaver for det statlig sikra friluftsområdet 
med gnr.4, brn.91, Æsan, Eigersund kommune. Fylkesmannen i Rogaland representerer i dette 
tilfelle staten som grunneier. Vi uttaler oss på vegne av grunneier, Staten ved Direktoratet for 
naturforvaltning (jf. DN-håndbok 30-2011 Friluftsområder – offentlig sikring og forvaltning). 

Det sikra friluftsområde utgjør et stort område som binder sammen strandområdene med baklandet 
og tur- og sykkelveien mellom Egersund og Hellevik. I tilegg til å være et område for båtfolk og 
badende er det også velegnet for lengre turer og fiske. Statens eiendom omgir eiendommen som 
søkes fradelt og bebygd. Etter det vi kjenner til, er det en reguleringsplan av eldre dato for
hytteområdet ved Æsand, men vi har ikke hatt tilgang til denne i sammenheng med denne saken.  
Offentlig strandsonepolitikk er skjerpet vesentlig etter dette.  Vår vurdering er at en hytte på omsøkt 
fradelt parsell vil være landskapsmessig dominerende. Vi mener at tiltaket vil  være 
landskapsmessig uheldig, føre til økt privatisering av strandsonen, og vil virke forstyrrende for 
allmennhetens bruk av området. Økt utbygging av strandsonen i dette området vil klart redusere 
verdien av området til bruk for allmennheten som friluftsområde. 

For øvrig viser vi til bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Pbl. §1- 8 har byggeforbud, og pbl. §
1-6 sier at fradeling er et av tiltakene som er forbudt i 100-metersbeltet. 

 I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser (pbl. §1-8)

Dersom kommunen seinere er innstilt på å gi dispensasjon fra kommuneplanen etter pbl. § 19, eller 
fra reguleringsplanen,  skal Fylkesmannen ha saken på vanlig måte til uttalelse som 
myndighetsorgan etter plan- og bygningsloven. 
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Når dispensasjonssaken oversendes Fylkesmannen til høring, må forholdet til overordnet plan være 
belyst  og det  må gå fram hvilke argument kommunen vil legge vekt på for å gi dispensasjon. En 
vurdering av konsekvensene i forhold til strandsonepolitikken av å gi dispensasjon, inkludert 
presedensen i forhold til andre saker, er også nødvendig å gi.

Med hilsen

Audun Steinnes  Randi Storhaug
Fung. ass.fylkesmiljøvernsjef rådgiver

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

Saksbehandler: Randi Storhaug
Saksbehandler telefon: 51 56 89 29
E-post: randi.storhaug@fmro.no

Kopi til:
Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim



Bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan
for

Mastrasanden, Gyahavn, Æsan, Navarsanden Skadberg og Skadbergvågen
m.m.

Eigersund kommune
kL% Å- ‘ Jet_ kl

h
c’t CCe.

GENERELT

.1. Formålet med reguleringspianen og de tilhørende bestemmelser er:
/Qb,

- å sikre strandområdene langs nordsiden av nordre sund for almene friluftsinteresser.

1.2. Det regulerte området er på planen vist med reguieringsgrense. Innenfor dette området
er arealene regulert til:

A. Byggeområder: - Hytter.
- Off. formål - fyrlykt

B. Trafikkområder: - Parkeringsplass
- Kjøreveg
- Ferdselsareal i sjø

C. Friområder: - Utfartsområder
- Turvei

D. Spesialområder: - Frilufisområder
- Frisiktssoner

E. Fellesområder - Felles parkering
- Felles adkomst
- Felles båtopplager

1.3. Jordiovens § 9 og 12 skal gjelde innenfor hele planområdet, med unntak for
byggeområder.

§2

OMRÅDE FOR HYTTER

2.1. Eksisterende hytter inngår i planen.

2.2 Innenfor hver av de markerte tomter/omriss av planlagte bygg kan det oppføres en hytte
i 1. etasje. Endelig plassering fastsettes av bygningssjefen, som samtidig fastsetter
kotehøyde for topp grunnmur.
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2.3. Planering og utgraving av terreng skal begrense seg til det absolutt nødvendige for
bygningsmessig tilfredsstillende løsninger.

2.4. Utbus. boder o.l. skal oppføres som tilbygg til hytta, slik at det ikke er mer enn en
bygning på hver tomt.

2.5. Kommunen skal ved behandlingen av byggemelding se til at bebyggelsen far en god
form og materialbehandling.
Kommunen skal også påse at det ikke benyttes skjemmende farger på hytter innenfor
planonrådet.

2.6. Det er ikke tillatt å innlegge vann i hyttene. Det skal installeres biologisk toalett med
min. 2 kammer. Toalettet skal ligge under samme tak som hytta.

2.7 Nye hytter skal ha parkeringsdekning på minst 1,5 p-plass pr. enhet.
For nye hytter på Grunnesundholmen stilles ikke krav til parkeringsdekning.

2.7. Planlagte hytter ved Varden Store må være sikret tilgang på tilfredstillende drikkevann
fra felles vannpost(er) i feltet, før utbygging igangsettes.
Vannforsyningen skal tilfredstille kravene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann
m.rn. av 01.01.95.

2.8. På gnr 4 bnr 60, 72 og 76 kan det oppføres inntil 3 fritidsboliger med BYA=75m2,
maksimal mønehøyde 5,5 meter samt terrasse uten takoverbygg på inntil 20 m2.

§3.

TRAFIKKOMRÅDER

3.1. Utvidelse av parkeringsplassen til Mastrasanden skal skje etter særskilt plan, godkjent
av styret for natur- og utemiljø.

3.2. Utkjørsel fra offentlig og privat parkeringsplass til Fv. 67 i Tråsavik må være
opparbeidet og godkjent av Statens vegvesen for området tas i bruk.

§4.

FRIOMRÅDER

4. 1. Områder regulert til friområder kan benyttes til rekreasjon. lek, naturopplevelse osv, og
skal som utgangspunkt ikke bebygges med bygninger o. 1, Unntak kan gjøres av
kommunen for mindre bygninger eller anlegg som hører naturlig med til, og som ikke
hindrer bmken av friområdene.

4.2 Nåværende gangstier skal nyttes som gangadkomst til Mastrasanden og Æsan. Mindre
utbedringer kan foretas etter planer godkjent av Styret for natur- og utemiljø

4.3. Friområdene kan opparbeides og behandles etter Planer godkjent av Styret for natur- og
uterniljø.
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4.4 Lov om fornminner gjelder innenfor området. Planer om anlegg og inngrep må
forelegges vedkommende antikvarisk myndighet til forhåndsuttalelse.

§5

SPESIALOMRÅDER

5.1. Innenfor regulerte friluftsområder inklusiv sjoareal, kan det ikke settes iverk tiltak som
er til hinder for allmennheiens ferdsel eller områdets bruk som frilufisområde.

5.2. Friluftsområdene kan opparbeides og behandles etter forslag utarbeidet av grunneierne.
Planene skal godkjennes av Styret for natur- og utemiliø, og etter behov også av
Arkeologisk museum i Stavanger.

5.3. Lov om fomminner gjelder innenfor området. Planer om anlegg og inngrep må
forelegges vedkommende antikvarisk myndighet til forhåndsuttalelse.

§6

FELLESOMRÅDER

6.1 Felles parkering:

6.2 Felles båtplass:

TEKNISK ETAT
EIGERSUND KOMMUNE
29.12.94

Nåv. hytte og 7 nye hytter nordøst for Mastrasanden skal ha
felles parkeringsplass nord for Svartamyre.

I områder vist som felles opplagsplass for småbåter kan det
anlegges brygger etter plan godkjent av kommunen.

Revidert i henhold til kommunestyres
vedtak i sak 24/96 - 11.03.96

Miljøverndepartementet den 03.01.97

____

reg.endring
IMiIiøutvaIqet

Godkjent av
Rev, mindre
008/11[_ 18.01.2011

Per 5. Berentsen



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 16.04.2013
Arkiv: :GBR-47/299, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
12/1557
Journalpostløpenr.:
13/8712

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

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
115/13 Planteknisk utvalg 14.05.2013

Dispensasjon - Garasje gnr. 47 bnr. 299 - Håkon Vatnamot 
Nyheim, Skoleveien 4 - Lagård
  

Sammendrag:
Det er i skriv mottatt her 13.08.12 søkt om dispensasjon og tillatelse til oppføring av garasje 
med bruksareal ca. 48 m² og bebygd areal ca. 38 m² på eiendommen gnr. 47 bnr. 299. 
Tiltaket forutsetter dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser om at garasjer skal 
være i én etasje og ikke over 35 m².
Garasjen søkes plassert i eiendomsgrensen mot veg og én meter fra naboeiendommen.
Naboene er varslet og det foreligger ingen merknader.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan anbefale dispensasjonen eller avslå søknaden. Dersom 
dispensasjonen anbefales blir saken sendt til Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Rogaland for uttalelse før endelig vedtak kan fattes.

Rådmannens forslag til vedtak 16.04.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 13.08.12 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av garasje med bruksareal ca. 48 m² og bebygd areal ca. 38 m² på 
eiendommen gnr. 47 bnr. 299 og finner at søknaden må avslås.

Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bestemmelsene om etasjeantall 
og størrelsesbegrensning på 35 m². Omsøkt garasje innfinner seg ikke i reguleringsplanens 
forutsatte bebyggelsesmønster med åpen og luftig bebyggelse med store boliger og mindre 
uthus. Garasjens plassering forsterker den dominerende virkningen av bygningens volum og 
er lite heldig med hensyn til trafikkavvikling.
Behovet for garasje kan løses i samsvar med planens forutsetninger med en annen 
plassering.

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
For området gjelder reguleringsplan for Lagård-Hestholand-Hestevad bro, stadfestet av 
kommunaldepartementet 01.12.66. Eiendommen er regulert til byggeområde – bolig.
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I reguleringsplanens § 1 heter det:
Bebyggelsen skal være åpen med våningshus på ikke over to fulle etasjer, uthus (garasjer) i en etasje.

Tiltaket forutsetter dermed dispensasjon fra reguleringsplanen.

I reguleringsplanens § 4 heter det:
Uthusenes størrelse må ikke overstige 35 m².

Det legges til grunn at størrelsen gjelder bebygd areal. Tiltaket forutsetter dermed nok en 
dispensasjon fra reguleringsplan. 

Som begrunnelse for dispensasjon er det anført i skriv vedlagt søknade:

Søknaden er supplert med opplysninger i skriv av 29.11.12:
Har nå satt meg ned med tegningene og beregnet nøyaktig hvor stor garasjen i skoleveien 4 er.
Beregnet bruksareal er på garasjen inkl.loft etasje 48,42 m2
1 etg er 33,5 m2
Loftsetaje er på 14,92 m2 sette er da inkl de 60cm på hver side.
BRA som står skrevet i kommentar felt på tegninger er da BYA.

Saksbehandlers vurderinger:
Etter pbl. § 19-2 annet ledd kan det ikke gis dispensasjon dersom hensynene bak
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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.

I Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) pkt. 6.19 er det blant annet uttalt følgende om adgangen til å
dispensere fra arealplaner:
Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en
omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ,
kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å 
fravike gjeldende plan.
Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra
hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av
betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og
reguleringsplaner. Innstrammingen er likevel ikke til hinder for at det f.eks. dispenseres fra eldre 
planer som ikke er fullt utbygget, og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker 
en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene.

Det er anført til inntekt for tiltakshaver at kommunen har gitt dispensasjon blant annet for 
Skoleveien 10 og Lagårdsveien 10.
Garasjen som er oppført på Skoleveien 10 er trukket langt bort fra offentlig veg samtidig som 
plasseringen sikrer luft og åpenhet mellom bebyggelsen. Dette er ikke tilfelle i nærværende 
sak der garasjen vil fremstå inntrengende og ragende over snuplassen samtidig som 
bebyggelsen konsentreres og utfordrer det åpne rommet mot Skoleveien 6.
Garasjen på Lagårdsveien 10 forutsetter dispensasjon, men er godkjent som meldingssak. 
Dette er en saksbehandlingsfeil som ikke kan få selvstendig betydning for vurderingen i den 
foreliggende dispensasjonssøknaden. Det skal bemerkes at garasjen på Lagårdsveien 10 
ikke får de samme landskapsvirkningene som den omsøkte på grunn av tomtens utforming.

Rådmannen kan med dette ikke se at de anførte sakene er direkte sammenlignbare for 
nærværende søknad.

Plasseringen av den omsøkte garasjen må etter rådmannens syn tale sterkt imot 
dispensasjonen da hensynene bak begrensning av etasjer og størrelse forsterkes ved at 
garasjen synes å rette seg mot vegen på en lite heldig måte. 
I tillegg medfører en plassering som omsøkt at det oppstår konflikt med trafikkavviklingen i 
området, spesielt med tanke på brøyting og vedlikehold av den offentlige vegen. 
For å unngå slike konflikter ønsker rådmannen i utgangspunktet at alle garasjer plasseres 
minst 1 meter fra offentlig veg. Dersom det godkjennes garasje nærmere enn 1 meter til veg, 
har Eigersund kommune tidligere satt som vilkår at tiltakshaver må tinglyse erklæring om at 
han frafaller alle erstatningskrav ved skade som følge av brøyting eller vedlikehold. Dette er 
en løsning som ikke anbefales. 

Rådmannen er altså ikke enig med søker at plassering som omsøkt er den mest ”logiske”. 
Trafikale hensyn taler for at garasjen bør plasseres mot vest der det i dag er satt opp 
forstøtningsmur og med utkjørsel mot øst.
Søker anfører at den offentlige snuplassen er lite trafikkert og oversiktlig. Rådmannen kan 
være enig i det, men det er nettopp fordi planen legger opp til at bebyggelsen trekkes bort fra 
vegen. 

Rådmannen finner etter dette at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene 
tillatt etasjeantall og størrelse er ment å ivareta. Dispensasjon kan dermed ikke gis.

Skulle planteknisk utvalg finne at det ikke er tilfelle, må det vurderes hvorvidt fordelene er 
klart større enn ulempene.



4

En kan ikke se at det er anført hvilke fordeler som oppnås med dispensasjonene fra 
reguleringsplanen utover at kommunen tidligere har gitt dispensasjon. 
Rådmannen forstår at behovet for større garasje er normalt i dag. Da reguleringsplanen ble 
vedtatt var det fortsatt rasjonering av biler i Norge, mens det i dag er vanlig at en 
husholdning disponerer to biler.
Så lenge planen ikke endres, må gjeldende plangrunnlag imidlertid ses på som ønskelig i 
planområdet og bestemmelsene kan bare unntaksvis fravikes.

En finner etter dette at fordelene ikke er klart større enn ulempene.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at søknaden avslås.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 13.08.12 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av garasje med bruksareal ca. 48 m² og bebygd areal ca. 38 m² på 
eiendommen gnr. 47 bnr. 299 og finner at vilkårene for dispensasjon er tilstede.

Dispensasjonen vil ikke vesentlig tilsidesette hensynene bestemmelsene om etasjeantall og 
størrelse er ment å ivareta da …….

Fordelene er klart større enn ulempene da…..

Dispensasjonen tillates på følgende vilkår:
- Før arbeidene kan igangsettes skal det tinglyses erklæring på eiendommen om at 
hjemmelshaver frafaller eventuelle erstatningskrav mot Eigersund kommune som følge av 
direkte eller indirekte skade garasjen påføres av brøyting eller vedlikeholdsarbeid på offentlig 
veg.

Byggesakssjefen fatter endelig vedtak om byggetillatelse.

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

Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale før 
endelig vedtak om dispensasjon kan fattes.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
274308 Utsnitt reguleringsplankart og bestemmelser
274306 Oversiktskart
261952 Situasjonskart og tegninger gnr. 47 bnr. 299
258100 Tegninger gnr. 47 bnr. 299  - Skoleveien 4
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240225 Dispensasjon - beskrivelse av arbeidet
242053 Søknad om tillatelse til oppføring av garasje gnr. 47 bnr. 299
276876 Revidert plantegning
278306 Tegninger samlet

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 24.07.2012 Dyrsand Bygg
Søknad om tillatelse til oppføring av garasje gnr. 
47 bnr. 299

1 I 24.07.2012 Dyrsand Bygg
Garasje gnr. 47 bnr. 299 - opplysninger om 
tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon

3 I 24.09.2012 Dyrsand Bygg
Mottatte plantegninger gnr. 47 bnr. 299 -
Skoleveien 4

4 U 24.10.2012 Dyrsand Bygg AS SV: Søknad Skoleveien 4
5 I 20.11.2012 Dyrsand Bygg Tegninger garasje gnr. 47 bnr. 299
6 I 29.11.2012 Dyrsand Bygg Tegninger gnr. 47 bnr. 299  - Skoleveien 4
7 I 10.01.2013 Dyrsand Bygg Situasjonskart og tegninger gnr. 47 bnr. 299
10 X 20.03.2013 Utsnitt reguleringsplankart og bestemmelser
9 X 20.03.2013 Oversiktskart

11 I 08.04.2013
Håkon Vatnamot 
Nyheim

Revidert plantegning

12 X 16.04.2013 Tegninger samlet

Parter i saken:
            
SØK Dyrsand Bygg Skrivarsfjellet 17 4370 EGERSUND
TIL Håkon Vatnamot 

Nyheim
Skoleveien 4 4370 EGERSUND















________________________________________________________________ 

Fra:  Terje Dyrsand 

Sendt: 29.11.2012 
Til:  Tom Grøsfjell 
Kopi: 
Emne: Fwd: Tegninger Skoleveien 4 
________________________________________________________________ 

 Hei igjen Tom 

Har nå satt meg ned med tegningene og beregnet nøyaktig hvor stor garasjen i skoleveien 4 er.
Beregnet bruks areal er på garasjen inkl.loft etasje 48,42 m2 
1 etg er 33,5 m2
Loftsetaje er på 14,92 m2 sette er da inkl de 60cm på hver side som du ville ha :)
BRA som står skrevet i kommentar felt på tegninger er da BYA.
Håper du har det du trenger.
Hadde satt pris på en kjapp tilbakemelding :)

Mv Terje Dyrsand
Dyrsand bygg

Videresendt melding:

Fra: "Petter Thorsen" <petter.thorsen@dabb.no <mailto:petter.thorsen@dabb.no>>
Dato: 23. september 2012 11:23:58 CEST
Til: "Terje Dyrsand" <terje.dyrsand@dabb.no <mailto:terje.dyrsand@dabb.no>>
Kopi: <hakon.nyheim@gmail.com <mailto:hakon.nyheim@gmail.com>>, 
<hakon.nyheim@archerwell.com <mailto:hakon.nyheim@archerwell.com>>
Emne: Tegninger Skoleveien 4

Hei

Her er plan tegningene.

Mvh
Petter





































Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 29.04.2013
Arkiv: :GBR-6/8, GBR-
6/61, FA-L42
Arkivsaksnr.:
12/2088
Journalpostløpenr.:
13/10954

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

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Tom Grøsfjell
Rådgiver
51 46 83 25
tom.groesfjell@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
116/13 Planteknisk utvalg 14.05.2013

Dispensasjon - Oppføring naust/fritidsbolig - gnr. 6 bnr. 8, 
61 - Andreas Leidland og Kenneth Eie Pettersen -
Skjelbreid
  

Sammendrag:
Det er i skriv mottatt her 25.10.12 søkt om dispensasjon og tillatelse til oppføring av 
naust/fritidsbolig på eiendommene gnr. 6 bnr. 8 og 61.
Søknaden omfatter ikke regulerte båtplasser vist med formål privat småbåtbanlegg sjø 
(PSS1) i reguleringsplanen. Dette tiltaket er omsøkt og godkjent i egen sak.
Tiltaket forutsetter dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser om tillatt høyde og 
tillatt område for brygger.
Fullstendig søknad om dispensasjon ble mottatt her 04.01.13.
Naboer er varslet og det foreligger ingen merknader.

Saksgang:
Planteknisk utvalg kan avslå eller anbefale dispensasjonen. Ved anbefaling sendes 
søknaden til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttalelse.

Rådmannens forslag til vedtak 29.04.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 04.01.13 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av naust og fritidsbolig på eiendommene gnr. 6 bnr. 8 og 61 i strid med 
reguleringsplanens bestemmelser om tillatt høyde og område for brygger, og har kommet til 
at søknaden må avslås.

Dispensasjonen vil i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene om tillatt
høyde og område for brygge da bebyggelsens utforming og utstrekning går klart frem av 
reguleringsplanen. Disse forholdene er utførlig drøftet i reguleringsplanarbeidet og 
dispensasjonen vil derfor stride mot forutsetningen i reguleringsplanen om å redusere de 
samlede inngrepene i området mest mulig.

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

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
For området gjelder reguleringsplan for Skjelbreid gnr. 6 bnr. 8 m.fl., vedtatt av 
kommunestyret 11.09.08.
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Eiendommene er regulert til byggeområde fritidsbebyggelse og spesialområde – privat 
småbåtanlegg land og sjø.

Som begrunnelse for dispensasjonen er det anført følgende i skriv av 12.12.12:
Brygge 6/8
I forbindelse med søknad om oppføring av naust/nausthytte er det et ønske om å rette opp 
eksisterende brygge slik at ytterkant av brygge flukter med retningen på naustet.
Dette vil medføre at det nordøstre hjørnet vil komme 0,9 m og det nordvestre hjørnet 2,4 m ut fra 
eksisterende bryggekant. Det må nevnes at det i dag er en pir som stikker lenger ut enn den utvidede 
brygga vil stikke. Hele tiltaket ligger inne i et område som er regulert til småbåtanlegg og 
formålsbestemmelsene vil ikke bli vesentlig tilsidesatt.
Tiltaket vil ikke være til noen ulempe for andre.

Brygge 6/61
I forbindelse med søknad om nausthytte ønsker en å bygge en brygge som stikker ut 3 meter og 1
meter lenger mot øst enn byggets bredde.
Den ekstra meter brygge mot øst blir del av bryggeanlegg på østsiden av nausthytte. Ref. godkjent 
rammetillatelse sak 395/12.
Brygge ligger også i et område som er regulert til småbåtanlegg og formålsbestemmelsene vil ikke bli 
vesentlig tilsidesatt.
Bryggen vil tjene som ekstra rømningsvei. Området er utsatt for mye vind, og den omsøkte brygge vil 
være med å gi ly for bryggene på østsiden.

Gesims-/mønehøyde 6/8
Det søkes om dispensasjon for gesims-/mønehøyde. Disse er i reguleringsbestemmelsene satt til 
henholdsvis 3,5 og 5,5 m fra topp grunnmur.
Omsøkte bygning vil ha gesims-/mønehøyde på henholdsvis 3,5 og 5,5 m målt fra topp grunnmur. 
Skal en legge til grunn støpt flate vil høydene bli 0,69 m høyere.
Årsaken til at en har omsøkt bygningen med disse mål er at en på denne måte vil få et søtrre nyttbart 
areal i 2. etg.
Det henvises til oppført naust/nausthytte på gbnr. 6/9 6/15 som ligger inn under samme 
reguleringsplan. Denne har gesims og mønehøyde som er 0,3 m høyere enn omsøkt bygning.
Disse to bygninger vil med dette få det samme uttrykk.
Ut fra ovennevnte bør en ikke forskjellsbehandle de to tiltak.

Saksbehandlers vurderinger:
Etter pbl. § 19-2 annet ledd kan det ikke gis dispensasjon 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.

I Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) pkt. 6.19 er det blant annet uttalt følgende om adgangen til å 
dispensere fra arealplaner:
Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en 
omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, 
kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å 
fravike gjeldende plan.

Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra 
hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av 
betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og 
reguleringsplaner. Innstrammingen er likevel ikke til hinder for at det f.eks. dispenseres fra eldre 
planer som ikke er fullt utbygget, og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker 
en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene.

Fylkesmannen i Rogaland fremmet innsigelse til planen på bakgrunn av blant annet 
plassering av hytte F1. I skriv av 16.11.07 der det refereres til drøftingsmøte mellom 
Eigersund kommune avholdt 10.03.06 oppgis blant annet følgende punkt som grunnlag for å 
trekke innsigelsen:
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- F1 trekkes lengre inn på land for å unngå utfylling.

Dette utspillet var etter at kommunen selv foreslo å ”redusere viste areal for småbåtanlegg 
på land maksimalt”.

En viktig og grunnleggende forutsetning for å kunne vedta reguleringsplanen var altså at de 
samlede inngrepene i området måtte reduseres mest mulig.

Reguleringsplanen er av nyere dato, og en kan vanskelig se at forholdene skal stille seg 
annerledes enn på reguleringstidspunktet. Dispensasjoner i slike tilfeller bør begrenses til 
forhold knyttet til detaljer som ikke har vært gjenstand for vurdering i reguleringsplanarbeidet.

Det bør etter Rådmannens syn tillegges liten vekt på at tiltakene i seg selv ikke er store. I 
gjeldende kommuneplan er det lagt vekt på at en skal søke å harmonere bebyggelsen i hele 
Norda Sundet. Dette har også gått klart frem av planprosessen. Dispensasjonen bør derfor 
ses i et videre perspektiv for hele Norda Sundet. Dette synes spesielt naturlig siden 
dispensasjonssøknaden er av så generell karakter at den kan påberopes av de fleste 
hjemmelshavere i Norda Sundet. En slik stykkevis dispensering vil medføre en undergraving 
av vedtatte reguleringsplaner som et effektivt styringsverktøy i arealplanleggingen i 
kommunen.

I dispensasjonsvurderingen skal det tas utgangspunkt i søkers begrunnelse for dispensasjon. 
I denne saken synes argumentene å være av generell karakter som i liten grad er eksklusive 
for de aktuelle eiendommene. En bør derfor være tilbakeholdne med å gi dispensasjon 
grunnet den forventning man skaper hos borgeren både knyttet til lempelig 
dispensasjonspraksis generelt, men også fordi det kan oppstå spørsmål om manglende 
likebehandling.

Selv om bryggen søkes plassert i formål avsatt til spesialområde – privat småbåtanlegg sjø, 
fremgår det klart av bestemmelser og planprosess at det ikke skal bygges brygger innenfor 
dette formålet. Rådmannen har derfor vanskelig for å se at tiltaket ikke i vesentlig grad 
tilsidesetter hensynet bak dette formålet. Søker har ikke utdypet hvorfor formålet ikke blir 
vesentlig tilsidesatt.

Videre skal det ikke være vanskelig å prosjektere en bruksenhet med tilstrekkelig sikkerhet 
mot brann. I denne sammenhengen synes det derfor unaturlig å vektlegge at bryggen kan 
brukes som rømningsvei. Dette momentet bør ikke tillegges vekt.

Hva gjelder gesims- og mønehøyde er også dette drøftet i planprosessen.
Det er i planen lagt opp til bygninger med 1,5 etasjer, det vil si hovedetasje med hems. Dette 
samsvarer med den lokale byggeskikken i Norda Sundet. Høyere bygning vil naturligvis
medføre et større nyttbart areal i 2. etasje, men dette kan ikke tillegges vekt i 
dispensasjonsvurderingen. Det er en planmessig ønskelig konsekvens at den tillatte 
mønehøyden på 5,5 meter ikke gir store arealer i 2. etasje. Dersom det nå skulle være 
ønskelig å tillate høyere bygg, bør dette løses gjennom en reguleringsendring da dette 
forholdet vil være aktuelt for hele planområdet.

Høyden måles fra overkant støpt flate på grunnmur. Vegger som støpes på grunnmuren kan 
ikke i denne sammenhengen regnes som en del av grunnmuren. I så fall ville det åpnet for å 
kunne støpe flere meter høye vegger, for deretter å oppføre et 5,5 m høyt bygg over 
grunnmuren.

I saken det vises til på gnr. 6 bnr. 9, 15 er ikke godkjent høyde behandlet som dispensasjon. 
Beregningsmåte er ikke omtalt, men det fremgår av snittegninger at søker har regnet høyder 
på samme måte som i nærværende sak. Det er ansvarlig søkers ansvar at tiltaket er i 
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samsvar med bestemmelser i eller gitt i medhold av plan- og bygningsloven. Oppfølgningen 
av dette forholdet vil være uavhengig av nærværende dispensasjonssøknad.
Rådmannen kan i alle tilfelle ikke se at det vil være usaklig forskjellsbehandling å behandle 
nærværende søknad korrekt. 

Rådmannen mener en eventuell dispensasjon vil være av så generell karakter at alle i 
planområdet kan påberope seg samme grunnlag for dispensasjon. Rådmannen er sågar 
kjent med at andre hjemmelshavere i området ønsker å bygge i strid med reguleringsplanen.

Rådmannen finner etter dette at dispensasjonen i vesentlig grad vil tilsidesette hensynene 
bak det reguleringsplanens bestemmelser om tillatte høyder og områder for brygger, og 
dispensasjon kan ikke gis.

Skulle Planteknisk utvalg vurdere det annerledes, må en så vurdere hvorvidt fordelene med 
dispensasjonen er klart større enn ulempene. Ordlyden taler for at terskelen skal være høy.

Sivilombudsmannen har i flere saker uttalt at argumentene for å gi dispensasjon må være 
positive. Det vil si at fravær av for eksempel nabomerknader eller andre ulemper ikke i seg 
selv kan anses som en grunn for å gi dispensasjon. 

Det er i søknaden anført at bryggene vil gi ly til de omsøkte båtplassene mot øst (PSS1). 
Den eventuelle påkjenningen av vind og bølger på område avsatt til privat småbåtanlegg i 
sjø må anses må anses akseptert ved vedtakelsen av reguleringsplanen. Bruken av området 
må derfor avpasses de stedlige forholdene. Heller ikke PSS2 som ligger øst i planområdet vil 
få skjerming av brygger, da det også her er åpent mot vest. Den omsøkte bryggen er i alle 
tilfelle av såpass beskjeden størrelse at den i liten grad vil fungere som en bølgebryter. 
Nødvendigheten av en bølgebryter synes heller ikke prekær, og dette momentet bør ikke 
tillegges særlig vekt. 

Videre er det anført at et høyere bygg enn planen tillater vil gi det samme uttrykket som 
bygningen på eiendommen gnr. 6 bnr. 9, 15. På samme måte som en feil i andre saker ikke 
pålegger kommunen å behandle følgende saker likt, vil ikke konsekvensene av en slik feil 
pålegge kommunen å tillate de samme konsekvensene i følgende saker. 
Reguleringsplanen legger til grunn at bebyggelsen skal ha et uttrykk som samsvarer med 
øvrige byggeområder i Norda Sundet. 

Rådmannen finner etter dette at fordelene ikke er klart større enn ulempene.

Konklusjon:
Rådmannen anbefaler planteknisk utvalg å avslå søknaden om dispensasjon.

Naturmangfoldloven:
Konsekvensene av tiltaket i forhold til naturmangfoldslovens §§ 7 – 12 synes avklart i 
reguleringsplanarbeidet. Dispensasjonen endrer ikke disse forutsetningene.

Universell utforming:
Synes ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

~ o ~

Alternative løsninger:
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Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad mottatt her 04.01.13 om dispensasjon og 
tillatelse til oppføring av naust og fritidsbolig på eiendommene gnr. 6 bnr. 8 og 61 i strid med
reguleringsplanens bestemmelser om tillatt høyde og område for brygger, og har kommet til 
at søknaden anbefales.

Dispensasjonen vil ikke i vesentlig grad tilsidesette hensynene bak bestemmelsene om tillatt 
høyde og område for brygger da…..

Fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene da…..

Saken oversendes til Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale før 
endelig vedtak fattes.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
277980 Oversiktskart
277970 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser
261090 Dispensasjonssøknad
261091 Situasjonskart

251277
Ett trinns søknadsbehandling, oppføring av naust/utvidelse av brygge og ny brygge 
gnr. 6 bnr. 8, 61

278305 Nedskalerte tegninger

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 23.10.2012 Seglem & Åse as
Ett trinns søknadsbehandling, oppføring av 
naust/utvidelse av brygge og ny brygge gnr. 6 
bnr. 8, 61

2 U 19.11.2012 DKT-EIENDOM AS
Foreløpig svar på søknad om oppføring av 
naust/utvidelse av brygge og ny brygge gnr. 6 
bnr. 8, 61

7 I 29.11.2012 DKT-Eiendom AS
Vedr. oppføring av naust/fritidsbolig gnr. 69 bnr. 
8,61 - Andreas Leidland og Kenneth Eie 
Pettersen

3 I 30.11.2012 Andreas Leidland
Forespørsel om dispensasjonsøknad vedr 
oppføring naust/fritidsbolig osv. gnr. 6 bnr. 8, 61

4 U 03.12.2012 Andreas Leidland
Foreløpig svar forespørsel om 
dispensasjonssøknad naust/fritidsbolig osv. gnr. 
6 bnr. 8, 61

6 I 04.01.2013 DKT- eiendom Innsendte tegninger gnr. 6 bnr. 8 og 61
5 I 04.01.2013 DKT - eiendom Innsendte tegninger gnr. 6 bnr. 8 og 61
10 X 15.04.2013 Oversiktskart
9 X 15.04.2013 Utsnitt reguleringsplan med bestemmelser
11 X 16.04.2013 Nedskalerte tegninger

Parter i saken:
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TIL Andreas Leidland / 

Kenneth Eie Pettersen
Ytstebrødveien 175 / 
Kjersåsveien 15

4373 EGERSUND

SØK Seglem & Åse as Storevollsveien 11 4372 EGERSUND









































Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 29.04.2013
Arkiv: :FA-M80, FE-026
Arkivsaksnr.:
13/821
Journalpostløpenr.:
13/11488

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

Teknisk avdeling
Seksjon brannvern
Roger Egeli
Leder forebyggende avdeling
51 46 83 42
roger.egeli@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
117/13 Planteknisk utvalg 14.05.2013

Feiing og boligtilsyn i Eigersund kommune
Fastsettelse av frekvens for feiing og boligtilsyn

Sammendrag:
Vedtak i Miljøstyret fastsatte i sak 75/98 den 22.09.98, i første kulepunkt, fastsetter følgende
frekvens for feiing i Eigersund kommune:
 Behovsprøvet feiing av røykkanaler i bolig skal gjennomføres i prinsippet hvert 2 år.

En frekvens for feiing hvert 2 år er strengere enn hva som fremkommer som krav i Forskrift 
om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOR 2002-06-26 nr 847 - ”Forebyggendeforskriften”). 
Forebyggendeforskriften § 7-3 tilsier at kommunen skal sørge for feiing minst hvert 4. år.

Rådmannen anbefaler at politisk utvalg legger til grunn en hyppighet for feiing og boligtilsyn i 
Eigersund kommune som sammenfaller med krav i gjeldende lov og forskrift (hvert 4. år). 

Saksgang:
Planteknisk utvalg fatter endelig vedtak i saken.

Rådmannens forslag til vedtak 29.04.2013:
 Miljøstyrets vedtak i sak 75/98 av 22.09.1998 oppheves.

 Feiing og boligtilsyn i Eigersund kommune skal utføres fagmessig og med frekvens som 
er i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter (pr 2013; hvert 4. år).

 Kunder med et sikkerhetsmessig behov for boligtilsyn og feiing hyppigere enn hvert 4. år 
pålegges dette av Brannsjefen med grunnlag i Forebyggendeforskriften § 7-3, 3. ledd. 
Kunder som er usikre på status for ildsted, pipe eller røykkanal og selv anmoder om 
ekstra kontroll, kan som et brannforebyggende tiltak tilbys det hyppigere enn hvert 4. år. 

Slik behovsprøvet feiing ut over minstekrav, som følge av pålegg eller anmodning,
leveres i dag uten at det kreves ekstra feiegebyr. Administrasjonen utarbeider forslag til 
gebyr for feiing og boligtilsyn hyppigere enn hvert 4. år som innspill til budsjett for 2014.

 Eigersund kommune åpner, som et brannforebyggende tiltak, for at eiere av hytter og 
fritidsboliger som i dag ikke har krav til feiing og/eller boligtilsyn frivillig kan få knytte seg 
til den kommunale ordningen mot årlig gebyr tilsvarende helårsbolig/fastboende.

 Avgiften er ikke knyttet til tidspunktet for når feiing eller tilsyn blir gjennomført, men 
gjelder for kalenderåret selv om det blir forskyvning i oppsatt feie- og tilsynsfrekvens.
Feieavgiften vurderes årlig ved utarbeidelse av kommunal budsjett- og økonomiplan.



Eventuell tidligere politisk behandling:
Miljøstyret fattet i sak 75/98 den 22.09.98 følgende vedtak:
 Behovsprøvet feiing av røykkanaler i boliger gjennomføres i prinsippet hvert 2 år.
 Tilsyn med fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger gjennomføres hvert 4 år.
 Tilsyn med røykvarsler, slukkeutstyr samt enkelt tilsyn med rømningsveier gjennomføres 

i boliger som har installert fyringsanlegg når feieren allerede er inne i boligen, og 
gjennomføres hvert 4 år.

 For nevnte tjenester videreføres dagen feieavgift justert for prisstigning som for andre 
kommunale avgifter

 Avgiften er ikke knyttet til tidspunktet for når den enkelte feiing eller tilsyn blir 
gjennomført, men gjelder for kalenderåret selv om det blir mindre forskyvning i oppsatt 
feie- og tilsynsfrekvens

Andre opplysninger / fakta i saken:
Eigersund brann og redning/Forebyggende avdeling sitt feierpersonell utfører til daglig:
 Feiing av piper og røykkanaler.

Dette innebærer fysisk feiing, kontroll av ildstedet og fjerning av sot etter feiing. 

 Boligtilsyn 
Dette innebærer kontroll av sikkerhetsutrutning som detekterings- og varslingsutstyr 
(røykvarsler), slukkemateriell, nødutganger og veiledning til huseier om sikkerhet.

Saksbehandlers vurderinger:
For kommunale tjenester er det ofte overordnede lover og forskrifter som definerer tjenesten. 
I tillegg kan det være lokale forskrifter (vedtatt i kommunestyret) eller lokalt fattede politiske 
vedtak som gir meget viktige rammer for hva som er definert som forventning til leveransen.

Om det er avvik mellom krav i lov eller forskrift og de politisk fattede vedtak, kan det være at 
politiske myndigheter ikke har blitt gjort oppmerksom på endringer i lovverket og har fått lagt 
frem anbefaling til endring av de tidligere fattede vedtak.

Saksbehandler vurderer at det er det som er tilfellet i denne saken. Vedtak fattet i Miljøstyret 
den 22.09.98, i sak 75/98, har ikke formelt blitt opphevet og endret for å være i samsvar med 
Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (”Forebyggendeforskriften”, FOR 2002-06-26 
nr 847) som hadde ikrafttredelse den 01.07.2002. 

Ved gjennomgang av internkontroll ved Eigersund brann og redning er det klart at vedtak i 
Miljøstyret den 22.09.98, i sak 75/98 ikke er harmonisert med Forebyggendeforskriften § 7-3;

 Gjennomføring av feiing i Eigersund kommune hver 2 år er en frekvens som er 
hyppigere enn hva forskriften krever. Forskriften tilsier en hyppighet på hvert 4. år:

§ 7-3, 1. ledd.
Kommunen skal sørge for at alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og 
bygninger blir feid etter behov og minst én gang hvert fjerde år.

 Gjennomføring av boligtilsyn hvert 4 år er en frekvens som sammenfaller med 
forskriften:

§ 7-3, 2. ledd.
Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn, med at fyringsanlegget for oppvarming av 
rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen 
skade, etter behov og minst én gang hver fjerde år.
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 Gjennomføring av feiing i Eigersund kommune hver 2 år er en hyppighet Eigersund 
kommune kan velge, om den ønsker det. Forskriftens § 7-3, 3. ledd gir åpning for at 
kommunen kan ha en frekvens for feiing hyppigere enn hvert 4 år etter § 7-3, 1. ledd. 

§ 7-3, 3. ledd.
Kommunen kan bestemme at feiing og tilsyn skal foretas hyppigere, samt i det enkelte 
tilfelle bestemme feiing og tilsyn skal gjennomføres også for andre røykkanaler og 
fyringsanlegg.

Det foreligger ingen risiko- og sårbarhetsanalyse som tilsier at det generelt må legges til 
grunn en frekvens for feiing hyppigere enn hvert 4 år for alle boenheter i Eigersund.

Feiing og tilsyn for fritidsboliger – ikke et krav i dag.
Kommunen kan med grunnlag i Brann- og eksplosjonsvernloven § 13, 4. ledd og 
Forebyggendeforskriften § 7-3, 3. ledd og 5. ledd bestemme at feiing og tilsyn også skal 
gjennomføres for andre røykkanaler og fyringsanlegg. 

Brann- og eksplosjonsvernloven § 13, 4. ledd
Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift eller enkeltvedtak bestemme at det skal 
føres tilsyn med andre byggverk m.m. enn de som er omfattet av første ledd.

§ 7-3, 5. ledd.
Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fastsette om og hvor ofte feiing og tilsyn skal 
foretas i fyringsanlegg som benyttes til oppvarming av bebyggelse som kun bebos korte 
deler av året.

Mange kommuner har med grunnlag i denne forskriften valgt å utarbeide en lokal forskrift 
som pålegger også fritidsboliger å gjennomføre feiing og boligtilsyn. Fritidsboliger har ikke 
krav til feiing i dag på tross av at dette er en type bolig hvor vedfyring meget ofte utgjør 
hovedkilden for oppvarming. Fritidsboliger brukes nå i økende grad hele året.

Eiere av fritidsboliger som har vært i kontakt med Eigersund kommune for å få være med i 
ordningen med feiing og boligtilsyn har blitt tatt inn i ordningen mot betaling av normalt gebyr.

Det ville være et brannforebyggende tiltak å innføre pålegg om feiing og tilsyn i Eigersund 
også for hytter og fritidseiendommer. Det er foretatt stikkprøver i enkelte fritidsboliger hvor 
fagpersonellet var bekymret for tilstanden. Det ble fjernet store mengder sot fra ildstedene
som aldri før hadde blitt feiet eller får utført fagmessig oppfølging eller kontroll i dag. 

I fritidsboliger hvor det ikke utføres feiing og kontroll av ildstedene er det heller ikke hjemmel 
for å gjennomføre boligtilsyn for å bekrefte om det finnes røykvarsler og egnet slukkeutstyr. 
Korrekt montert røykvarsler er kanskje det viktigste brannforebyggende tiltaket vi har i dag. 

Det er et element at bemanningen i Feiervesenet må justeres om oppdragsporteføljen økes.
Fasiliteter Feiervesenet benytter i dag er lite egnet for en øket bemanning. Myndighetenes 
signaler er klare i forhold til at samordning av fagressursene innen brannvesen er viktig. 

Hele Eigersund brann og redning med Forebyggende avdeling (inkludert Feiervesenet) og 
Beredskapsavdeling (brannvakta) og ledelse bør samlokaliseres for å optimalisere bruk av 
kritiske fagressurser til både beredskapsoppgaver, opplæring, trening, undervisning og tilsyn. 

I forhold til feiing og boligtilsyn for fritidsboliger anbefaler imidlertid saksbehandler ovenfor 
rådmannen at en først fokuserer på å ta inn etterslepet på feiing i Eigersund kommune før en 
vurderer å øke oppdragsporteføljen. 
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Grunnlaget for en slik anbefaling er at
1. Eigersund kommune ikke kan vises til at det har vært et urovekkende antall pipebranner 

i fritidsboliger i Eigersund de senere årene som krever umiddelbar handling, og at 
2. Eigersund kommune nå utarbeider en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for 

kommunen. Etter at dette vil det komme en beredskapsplan og en egne ROS-analyser 
for underliggende avdelinger, herunder Eigersund brann og redning. 

Om det i ROS avdekkes at det foreligger uakseptabel risiko for brann i fritidsboliger som 
følge av manglende feiing/boligtilsyn, kan det fremmes separat sak for politisk behandling.

Tilsyn etter pipebrann
Feierne gjennomfører tilsyn med fyringsanlegg hvor det har vært brann eller eksplosjon i 
tilknytning til fyringsanlegget som beskrevet i § 7-3, 4. ledd.

§ 7-3, 4. ledd.
Kommunen skal sørge for at det etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til et 
fyringsanlegg blir foretatt kontroll av anlegget.

Slike tilsyn prioriteres og tas så snart det er mulig etter rapport om hendelsen er mottatt. 

Behovsprøvet feiing
Av forskjellige grunner er det enkelte huseiere som klart, ut fra en feierfaglig vurdering, har 
behov for hyppigere feiing enn hvert 4 år. Noen må faktisk få kontroll og feiing utført årlig.
Behov for hyppigere feiing og kontroll av ildstedet kan i hovedsak oppsummeres i tre forhold:
 Det fyres generelt svært mye i det aktuelle ildstedet
 Huseiers/leietakers kunnskaper om effektiv fyring kan være begrenset/mangelfull
 Typen brensel/ved som benyttes (hvilken type tresort og om den er tørr eller våt)

Ekstra feiing eller boligtilsyn gjennomføres normalt som følge av en av følgende faktorer:
 Feiervesenets lokalt forankrede fagpersonell har inngående lokalkunnskap og vet at 

enkelte huseier etter forskrift må pålegges hyppigere feiing/tilsyn enn andre huseiere.
 Feiervesenet mottar bekymringsmelding fra huseier som kan tilbys ekstra tilsyn fra 

Feiervesenets fagpersonell for å få bekreftet at tilstanden er tilfredsstillende i boligen. 

Saksbehandler er av den oppfatning at de som får levert en fagtjeneste betydelig oftere enn 
hva som er normen i Eigersund kommune må dekke kostnaden med den ekstra leveransen. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken

Økonomiske konsekvenser:
Dagens gebyr for tilsyn og feiing er harmonisert i forhold til leveranse hvert 4 år
I ”Seksjon brannvern, årsrapport for 2009 og planer for 2010” (internt notat av 13.04.2010) 
fremkommer det at brannvesenet fra og med det 2010 ville tilpasse feiing etter den nye 
forskriften. 

Gebyret for feiing og boligtilsyn har derfor i praksis over flere år blitt harmonisert for en 
leveranse til innbyggerne i Eigersund hvert 4 år slik forskriften tilsier, ikke hver 2 år. 

Vedtak etter alternativ innstilling, som er ut over forskriftens minimumskrav, vil kunne gi en
økning i feieravgiften da en må vurdere ansettelse, innleie eller opprette samarbeidsavtaler.
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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:

Alternativ innstilling (hvor hyppighet hver 2 år videreføres):
1. Eigersund kommune legger til grunn behovsprøvet feiing av røykkanaler med en 

hyppighet hver 2 år som i Miljøstyrets vedtak i sak 75/98 av 22.09.1998.

2. Feiing og boligtilsyn utføres ellers fagmessig og med en hyppighet i tråd med de til 
enhver tid gjeldende lover og forskrifter. 

3. Kunder med et sikkerhetsmessig behov for boligtilsyn og feiing hyppigere enn hvert 4. år 
pålegges dette av Brannsjefen med grunnlag i Forebyggendeforskriften § 7-3, 3. ledd. 
Kunder som er usikre på status for ildsted, pipe eller røykkanal og selv anmoder om 
ekstra kontroll kan, som et brannforebyggende tiltak, tilbys det hyppigere enn hvert 4. år. 

Slik behovsprøvet feiing ut over minstekrav, som følge av pålegg eller anmodning,
leveres i dag uten at det kreves ekstra feiegebyr. Administrasjonen utarbeider forslag til 
gebyr for feiing og boligtilsyn hyppigere enn hvert 4. år som innspill til budsjett for 2014.

4. Eigersund kommune åpner, som et brannforebyggende tiltak, for at eiere av hytter og 
fritidsboliger som i dag ikke har krav til feiing og/eller boligtilsyn frivillig kan få knytte seg 
til den kommunale ordningen mot årlig gebyr tilsvarende helårsbolig/fastboende.

5. Avgiften er ikke knyttet til tidspunktet for når feiing eller tilsyn blir gjennomført, men 
gjelder for kalenderåret selv om det blir forskyvning i oppsatt feie- og tilsynsfrekvens.
Feieavgiften vurderes årlig ved utarbeidelse av kommunal budsjett- og økonomiplan.

6. Administrasjonen gis i oppdrag å utrede 
 behovet for økning av den faste bemanningen av Feiervesenet ved Eigersund brann 

og redning for å gjennomføre behovsprøvet feiing i Eigersund kommune hvert 2. år.

 muligheten for å kunne inngå innkjøpsavtaler med andre brannvesen eller private 
firma for å dekke øket behov for feie- og tilsynstjenester i Eigersund kommune.

 konsekvenser en øket bemanning og/eller samarbeidsavtaler får for feieavgiften i 
Eigersund kommune.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Parter i saken:



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 02.05.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/907
Journalpostløpenr.:
13/12648

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
118/13 Planteknisk utvalg 14.05.2013

Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 14.05.2013
  

Sammendrag:
Kopi av ulike skriv/meldinger som utvalget skal orienteres om. 
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak 
etter forslag fra et eller flere medlemmer.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Referatsaker som legges frem for utvalget 02.05.2013:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 13/10446 I 04.04.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Kaupanes, Eigersund 
kommune - Søknad om 
behandlingsanlegg for 
elektrisk og elektronisk avfall

2 13/10444 I 04.04.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Kaupanes, Eigersund 
kommune - Søknad om 
mottak og mellomlagring av 
kasserte blybatterier (farlig 
avfall)

3 13/10445 I 03.04.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Hermod Teigen AS gnr. 8 
bnr. 510 på Kaupaneset i 
Eigersund kommune -
Tilbakemelding på søknad 
om behandlingsanlegg for 
kasserte kjøretøy

4 13/10443 I 03.04.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Avfallsanlegg, Eigersund 
kommune - Manglende 
oppfylling av krav fastsatt i 
tillatelser etter 
forurensningsloven

5 13/9350 I 15.03.2013
Norges vassdrags-
og energidirektorat

Dalane Vind AS - overføring 
av anleggskonsesjon for 
Svåheia vindkraftverk i 
forbindelse med fisjon

6 13/12651 X 01.05.2013
Operativ raport - Planteknisk 
utvalg
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7 13/11837 I 04.02.2013 Kolbjørn Berg
Reguleringsplan for Indre 
Vågen – u.off.

8 13/12647 X 01.05.2013
Byggesakssjefen delegert 
01.04.- 30.04.2013

Vedlegg:

Dok.nr Tittel på vedlegg

277122
Kaupanes, Eigersund kommune - Søknad om behandlingsanlegg for elektrisk og 
elektronisk avfall

277120
Kaupanes, Eigersund kommune - Søknad om mottak og mellomlagring av kasserte 
blybatterier (farlig avfall)

277121
Hermod Teigen AS gnr. 8 bnr. 510 på Kaupaneset i Eigersund kommune -
Tilbakemelding på søknad om behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy

277119
Avfallsanlegg, Eigersund kommune - Manglende oppfylling av krav fastsatt i 
tillatelser etter forurensningsloven

275469
Dalane Vind AS - overføring av anleggskonsesjon for Svåheia vindkraftverk i 
forbindelse med fisjon

275470 Anleggskonsesjon
280843 OPERATIV RAPPORT UKE 14-TIL PTU.doc
279425 Reguleringsplan for Indre Vågen – u.off.
280839 Byggesakssjefen delegert 01.04.- 30.04.13.doc
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RAPPORT PR. UKE 14 – TEKNISK AVDELING

Igangsatte prosjekter: Prosjekteier/
utf. seksjon:

Type prosjekt: Status: Planlagt ferdig:

Lundeåne Stab Flomsikringstiltak NVE har lagd plan som er 
klar til å sendes på høring.

Husabø skole –
undervisningsbrakker

Stab Modulbygg Møte avholdt med skolen. 
Anbudsgrunnlag under 
utarbeidelse

Til skolestart høsten 2013

Helleland skole Stab Ventilasjon + div. 
utbedringer

Pågår April 2013

Grautgramsen (Vadlåsen) Vei/Stab Gang- og sykkelvei Grunnerverv pågår
Sletteveien, Hellvik Vei/Stab Vei- og kryssutbedring Anlegg pågår. Ferdigstilles mars 13.

Frist utsatt pga. tele/frost
Kjeld Bugges gate VA + Vei Sanering VA/ 

oppgradering vei
Behandling PTU 5.3.13
Forventet anl start 
mars/april Behandling PTU 
5.3.13
Forventet anl start 
mars/april. VA starter i 
Johan f. gate med 
opprydding i trappene mot 
Kjeld Bugges gt. Graving i 
gaten starter for fullt om 
ca.1-2 uker. Venter på 
mildere vær

Høsten 2013

Venter på behandlingen av 
gatebruksplanen.

Rundevollsveien VA + Vei Renovering Anlegget er startet. Ferdig 
mot Terlandstykket. (1 
etappe). Skal klargjøre for 
asfaltering når mildværet 
kommer.

Sommeren 2013. Dette anlegget er 
satt i gang. Arbeidet samkjøres 
med utbyggingen i området, 

Nordre Eigerøy VA Fullfører nå anlegget i 
Skadbergstrondv.
Planlegger Myklebust 

I Skadbergstrondv. er VA-anlegget 
ferdig. Venter på asfaltsesongene 
for sluttføring. Myklebust Nord; 
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Nord. Har fått 5 av 15 erkl. 
fra grunneier. 
To pumpest. Gjenstår 
fremdeles.
Starter opp planleggingen i 
Segleimsveien nå og legger 
dette ut på anbud når 
tegningsgrunnlaget og 
prosjektet er 
byggeanmeldt.

her gjenstår purringer på 
erklæringer.
To pumpes. mangler fortsatt.
Jobber med fullføring 
innvendig/anbud maskiner på 
Ytstebrød RA, som er satt i 
prøvedrift.

Fotland/Tengs VA Sanering og nyanlegg Anlegget er startet i midten 
av mars 13

Ferdigstillelse, slutten av 2013. 

Nyåsveien Vei Ras-sikring Byggesøknad til 
behandling. Anbud 
innhentet.

Ferdigstillelse april 13. Planlagt 
oppstart 15.4.13.

Fv44 v/Samfundets skole 
(ny veg fra 
Terlandsstykket)

Vei Kryssutbedring mv. Prosjektering ferdig i løpet 
av februar 13. 
Opparbeidelse når 
finansiering er avklart.

Prosjektering og kostnadsoverslag 
er ferdig. Spilles inn som eget 
investeringsprosjekt.

Asfaltprogram 2012-16 Vei Oppgradering av veinett 
med fast dekke|

Det arbeides med ny 
rammeavtale for 
asfaltarbeider 2013-2016.

Gjennomføres årlig i hht. Plan
Leverandør i ny rammeavtale 
ventes avklart medio april 13.

Brukontroll (lovpålagt) Vei Dokumentasjon og kontroll 
av alle kommunale bruer 
lenger enn 2,5 m

Grunnlagsarbeid 
oppstartet. Prisinnhenting 
mars 13

Høst 13

Slettebø Utemiljø Skatepark Byggesøknad godkjent
Grunnarbeid oppstartet. 
Leverandør av 
skateelement er valgt.

Planlagt åpning ca 10. mai 13

Husabø barnehage Utemiljø Renovering/nyanlegg av 
uteområde/lekeplass

Byggesøkn. under behandl.
Grunnarbeid ferdig uke 16

Sommeren 2013.

Husabø skole Utemiljø Renovering/nyanlegg av Prosjektering starter feb.13 Høst 2013.
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uteområde/lekeplass
Rådhuset Bygg og 

eiendom
Div. renovering/sikring Pågår

Eigerøy skole – P1203 Bygg- og 
eiendom

Bygningsteknisk 
oppgradering

Igangsatt 2013 – ytterligere oppgradering 
varme/ventilasjon må fremmes 
budsjett 2014

Husabø barneskole –
P1208

Bygg- og 
eiendom

Nye vinduer/maling Utarbeidelse anbudspapirer 
igangsatt

2013

Tengsareidveien 2 og 3 –
Base – P1844

Bygg- og 
eiendom

? Igangsatt ?

Slettebø idrettsbygg -
P1833

Bygg- og 
eiendom

Gjenbruk 
ventilasjonsanlegg fra 
Helleland skole

Sommer 2013 Ikke igangsatt.

Kjøp/salg/leie av 
eiendom

Ansvarlig: Type eiendom: Status: Planlagt gjennomført:

Hammergården Bygg og 
eiendom

Kontorlokaler Solgt Overtakelse 01.06.2013

Hestnes Stab Tomteutvikling Utbyggingsavtale er 
inngått med Byggmestrene 
Larsen & Bjørkeland, 
avgjøres av KS.
Hovedplaner påbegynt av 
COWI.

22.04.13

20.7.2013
Saurdalen, Eigerøy Stab Boligområde Utbyggingsavtale 

oppstartet. Avventer 
avklaring gang-/sykkelsti 
langs FV65.

Våren 2013

Leidlandshagen, Eigerøy Stab Boligområde Utbyggingsavtale 
oppstartet. Avventer 
avklaring gang-/sykkelsti 
langs FV65.

Våren 2013

Silkemyra, Hellvik Bygg- og Boligområde Fradeling pågår, skjøte Overskjøtes
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eiendom skrives iht. gamle 
kommunestyrevedtak for 
overskjøting til Hellvik 
Trelast AS når 
matrikkelbrev foreligger og 
betaling iht avtale har 
skjedd.
Utbyggingsavtale må 
diskuteres vedr. asfaltering.

Ca. mai 2013

Hamraneveien, Eigerøy Stab Boligområde Utbyggingsavtale 
behandles politisk i april.

Våren 2013

Driftsbygning Bakkebø 
gård

Bygg- og 
eiendom

Avslutning 
fradeling/oveskjøting 
Dalane folkemuseum

Pågår. Snarest – venter på matrikkelbrev 
slik at skjøte kan skrives

Maragropa 1
(Skole2)

Bygg- og 
eiendom

Tidligere voksen-
opplæringss. – legges ut for 
salg når kjøpekontrakt med 
Røde Kors for Maragropa 
2 foreligger.

Fradeling pågår – legges ut 
for salg til boligformål.

Våren 2013

Maragropa 2
(Skole 1)

Bygg- og 
eiendom

Tidligere 
voksenopplæringssenter.
Selges til Røde Kors.

Fradeling og utarbeidelse 
kjøpekontrakt pågår

Våren 2013

Boligfelt Ramsland Bygg- og 
eiendom

Kjøp regulert boligområde. Fradeling pågår Vår 2013

Kabelhusveien 2A Bygg- og 
eiendom

Salg en av 1 boligtomter til 
funksjonshemmet, 
makebytte av de 2 andre 
tomtene

Avertert for salg Februar 2013
Solgt 22.02.2013

Folhammeren 2 Bygg- og 
eiendom

Chilli klubb er nedlagt, 
leilighet i 2. etasje er 
fraflyttet, bygdeblad og 
menighetskontor i 1. etg. 
flytter

Omreguleres til 
boligformål. Fradeles.
Legges ut for salg.

Omregulering ikke igangsatt.

Diverse omreguleringer, Bygg- og 8 ikke avsluttede saker Alle mer eller mindre klar Under arbeid
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fradelinger, salg av 
tilleggsareal til 
boligtomter.

eiendom til å avsluttes

Administrativt
arbeid/prosjekter/
prosesser:

Ansvarlig: Frist: Status:

Politisk bestilte 
utredninger – 18 saker

Kommunalsjef 2013/14 Oppstartmøter er avholdt med alle ansvarlige for de ulike 
utredningene. Arbeidene er i prosess

Vurdering av
bemanning/innhold i 
ekspedisjonen i 
Lerviksgården

Kommunalsjef 30.04.13 Pågår

Digitalisering av div arkiv Plankontoret og seksjon 
Byggesak

Løpende Digitalisering av planarkivet
Fremdriftsplan for digitalisering av planarkivet er utarbeidet. 
Arbeidet med Planarkivet er kommet i gang igjen etter møte 
mellom Plankontoret og prosjektleder.

Digitalisering av byggesaksarkivet
Det er gjennomført forprosjekt i samarbeid med GeomatikkIKT.
Medarbeidere ved seksjon byggesak, oppmåling, landbruk, 
eiendom, vann- og avløp samt arkiv er intervjuet. Interne rutiner 
er kartlagt og det er foretatt oppmåling av arkiv.
Konklusjonen så langt er:

- god bruk av Websak i organisasjonen
- god orden i fysiske arkiv (lite som skal kastets)
- Alle saksbehandlere mener at det vil være nyttig/ 

arbeidsbesparende å få historiske dokumenter 
elektronisk

- potensiale for gevinstrealisering - det er framlagt forslag 
til forbedringer og effektivisering av rutiner.

Det kommer rapport om forprosjektet fra Geomtaikk i mai 
2013. Videre framdrift vurderes etter mottatt rapport. 
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Forvaltningsrevisjon 
Byggesak

Seksjon Byggesak - Jarle 
Valle/Ingrid Tjørhom -
Rogaland Revisjon

Mai System for internkontroll etablert i QM+. 
Dokumentasjonsanking i henhold til krav pågår

FKB-prosjekt 
(konstruksjon av nye basis 
kartdatabaser)

Seksjon kart og oppmåling Mai Leveransen er i rute.

Plan for oppgradering av 
lekeplasser og 
nærmiljøanlegg

Vei- og utemiljøsjef Okt 13 Status, gjennomgang og tiltaksplan for lekeplasser og 
nærmiljøanlegg

Trafikksikkerhetsplan Vei- og utemiljøsjef Oktober 13 Utarbeide ny TS-plan med tiltaksplan. Godkjent plan danner 
grunnlag for søknad om trafikksikkerhetsmidler.

Magma Geopark Vei- og utemiljøsjef Løpende Deltaker i verdiskapningsprosjektet støttet av KRD
Gjennomgang av 
maskinpark + rapport

Vei- og utemiljøsjef April 13 Gjennomgang av maskiner som inngår i seksjon vei og utemiljø 
mht. eie, leie (lease) eller kjøpe maskintjenester.

DvPro Vann og avløp, Vei og 
utemiljø, Bygg og eiendom

Mai 13 Program for timeregistrering for personell og maskiner
Opplæring og programmering pågår

Personell/økonomi: Aktivitet: Status: Tiltak: Annet:
Personell:
Prosjektlederstillinger x 2, 
Stab

Lyses ut for 2. gang den 
19.04.13. 

Ingen kvalifiserte søkere
Samtale med en mulig 
kandidat den 08.03.13 førte 
ikke frem. 

Midlertidig 
innleie av p. 
leder fra Dalane 
Energi vurderes

Vikariat
byggesaksbehandler, 
Byggesak

Utlyst eksternt/internt Ingen kval. søkere Ekstern 
konsulent 
innleid

Vikariat, Vei og utemiljø Lyst ut eksternt/internt Utlyst den 22.03.13. 
1 søker under vurdering

Ing. VA Svanur Arnason er ansatt, 
og begynte hos oss den 
04.04.13

-

Prosjektleder – Sykkelby, Lyst ut eksternt/internt Det er 3 kandidater til 
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Stab stillingen. 
Driftsledere x 2, Bygg og 
eiendom

En tilsatt, en stilling under 
utlysning

Maskinfører til 
maskinpark, Vei og 
utemiljø

2. gangs utlysning vurderes

Feier Utlyst eksternt/internt Oppsigelse er trukket
Overordnet 
vakt/befalsvakt

Utlyst internt Ingen kvalifiserte 
kandidater

Ferievikarer Utlyst eksternt/internt Under tilsetting

Avtaler: Avtaleeier: Status: Avtaleperiode: Avtale inngått med:
Oppmålingsforretning Oppmåling Tilbud er mottatt og 

vurdert. Kontrakt er inngått 
1/3-2013 –
28/2-2016

Landmåler Sør as

Rammeavtale for Asfalt Vei- og utemiljø Underlag u utarbeidelse

Planlagte saker i media: Dato: 

AGW 16.04.13



Byggesakssjefen delegert 01.04.- 30.04.2013. 

(ArkivID) Nr Jdato Adm.enh Sbh Møtedato Journaltittel JournalPostID Saksnr 

2013/579 4 02.04.13 TBY OSK 02.04.13 Tillatelse til tiltak etter pbl §20-1 
oppføring av støttemur gnr. 47 bnr. 302 
- Sjukehusveien 27 

'13/9472 '142/13 

2012/797 20 03.04.13 TBY OSK 03.04.13 Tillatelse til tiltak etter pbl §20-1 -
deling av grunneiendom gnr 7 bnr 752 , 
Fullriggerveien Vadlåsen 

'13/9702 '143/13 

2012/2373 10 12.04.13 TBY OSK 04.04.13 Avslag og tillatelse til tiltak etter 
pbl §20-1 oppføring av mur gnr. 47 bnr. 
100 - Morten Dybing 

'13/9800 '144/13 

2013/496 3 04.04.13 TBY OSK 04.04.13 Tillatelse til tiltak etter pbl §20-1 -
tilbygg hagestue gnr. 47 bnr. 465 -
Kjell Peter Valand, Lauvåsveien 4 

'13/9937 '145/13 

2012/2371 7 05.04.13 TBY OSK 05.04.13 Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 -
endring av tillatelse - utvidelse 
driftsbygning Gnr. 3 Bnr. 14 - Alf Magne 
Seglem 

'13/10109 '146/13 

2011/857 35 08.04.13 TBY OSK 08.04.13 Igangsettingstillatelse - oppføring av 
bolighus og båthus gnr. 13 bnr. 549 -
Marit T. og Sverre Reiten, Lyngtangen 

'13/10239 '147/13 

2013/692 2 09.04.13 TBY ATI 09.04.13 Tillatelse til tiltak - Tilbygg gnr. 13 
bnr.520-Daniel Oprea, Rundevollsveien 86 

'13/10423 '148/13 

2012/1225 11 12.04.13 TBY TTO 12.04.13 Tillatelse til tiltak etter pbl § 20-1 -
endring av tillatelse - dispensasjon-
flytting av lufteterrasse og 
takoverbygg  gnr.46, bnr.973 - Tatiana 
Naumoba og Andrey Mordovets,Thorleif 
Robertsonvei 21 

'13/10424 '149/13 

2013/432 3 08.04.13 TBY TTO 09.04.13 Tillatelse til tiltak - Fasadeendring, 
endring av inngangsparti og oppføring av 
terrasse på fasade mot nord gnr. 13 bnr. 
1639 - Via Eiendom AS, Bøckmannsgt. 22 

'13/10349 '150/13 



2012/2215 14 10.04.13 TBY TOG 10.04.13 Igangsettingstillatelse - Ombygging 
bolig gnr. 46 bnr. 681 - Sverre Undheim 
og Frøydis Bredeli, Damsgårdsgaten 3 B 

'13/10601 '151/13 

2013/477 4 10.04.13 TBY JAV 10.04.13 Pålegg om stans og varsel om 
overtredelsesgebyr - Byggearbeider gnr. 
12 bnr. 1 fnr. 9 - Asle Klungland, 
Hammergt. 12 

'13/10636 '152/13 

2012/1263 22 11.04.13 TBY TTO 11.04.13 Midlertidig brukstillatelse -
dispensasjon - Bolig med garasje gnr. 1 
bnr. 100 - May Britt Olsen Rosland, 
Ytstebrødveien 641 

'13/10449 '153/13 

2013/718 2 11.04.13 TBY ATI 11.04.13 Tillatelse til tiltak -
Graving/spregning og planering gårdsrom 
gnr. 13 bnr. 491 - Normann Mong, 
Hestnesveien 209 

'13/10682 '154/13 

2011/1761 13 11.04.13 TBY AHE2 11.04.13 Igangsettingstillatelse - fritidsbolig 
gnr. 49 bnr.157 -Geir Ove Håkull,Kjeøy 

'13/10701 '155/13 

2013/252 3 12.04.13 TBY OSK 12.04.13 Tillatelse til tiltak etter pbl §20-1, 
restaurering bevaringsverdig 
fritidsbolig gnr 80 bnr 3 - Øen 

'13/10788 '156/13 

201/2506 27 12.04.13 TBY AHE2 12.04.13 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 
- Mur og terreng, gnr. 1 bnr. 96 - Runar 
Østebrød, Ystebrødveien 637 

'13/10750 '157/13 

2011/1394 15 12.04.13 TBY TOG 12.04.13 Tillatelse til tiltak - Dispensasjon -
Garasje gnr. 12 bnr. 222 - Ken Leo 
Akselvoll, Grønedalen 19 

'13/6424 '158/13 

2013/763 2 12.04.13 TBY AHE2 12.04.13 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 
oppretting av ny grunneiendom, gnr. 12 
bnr. 148 fnr. 8 - Husabøveien 1 

'13/10756 '159/13 

201/1619 13 15.04.13 TBY AHE2 15.04.13 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 
fasadeendring / oppussing ,gnr. 60 gnr. 
192 - Oddmund Asbjørnsen, Vassvik 

'13/10871 '160/13 

2013/701 2 15.04.13 TBY OSK 15.04.13 Tillatelse til tiltak etter pbl §20-1 -
deling og sammenføying av eiendom - gnr. 
13 bnr. 1276 - Siril Nylund 

'13/10903 '161/13 

201/2177 17 15.04.13 TBY AHE2 15.04.13 Tillatelse og dispensasjon for oppføring 
av bod gnr. 5 bnr. 94 - Torvald Søiland 
og Berit Odland, Maurholen 

'13/10872 '162/13 



2013/782 2 15.04.13 TBY AHE2 15.04.13 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 
- fasadeendring gnr. 8 bnr. 516 - Syvert 
Dversnes,  Hovlandsveien 90 

'13/10992 '163/13 

2013/103 8 15.04.13 TBY AHE2 15.04.13 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-2 
- gjerde til skatepark gnr. 45 bnr. 70 -
Eigersund kommune, Slettebø 

'13/11021 '165/13 

2012/1347 11 17.04.13 TBY AHE2 16.04.13 Tillatelse og dispensasjon for oppføring 
av tilbygg til eksisterende bolig gnr. 
18 bnr. 18 - Eirik Bjarne Puntervoll, 
Haldandsveien 37 

'13/10948 '166/13 

2011/1379 16 17.04.13 TBY ATI 16.04.13 Endring av tillatelse - Bolig gnr. 13 
bnr. 2653 - Larsen & Bjørkeland AS, 
Terlandstykket tomt nr. 5 

'13/11188 '167/13 

2009/929 23 18.04.13 TBY TTO 17.04.13 Igangsettingstillatelse - Tilbygg til 
fritidsbolig gnr. 49 bnr. 91 - Stig 
Feyling, Kjeøy 

'13/9922 '168/13 

2012/1956 25 18.04.13 TBY TOG 18.04.13 Tillatelse til tiltak -
Ombygging/tilbygg, fasadeendring m.m. -
gnr. 13 bnr. 1794 - Claus Feyling og 
Thrine Seglem, Ludvig Feylings gate 18 

'13/6374 '169/13 

2011/2448 5 22.04.13 TBY ATI 18.04.13 Tillatelse til tiltak - Naust gnr. 4 
bnr. 144 -  Lena Cathrin Johansen, 
Skadbergstronda 

'13/11571 '170/13 

2013/294 17 19.04.13 TBY OSK 19.04.13 Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 -
Oppføring av terrasse over eksisterende 
terrasse gnr. 12 bnr. 214 -Grønedalen 10 

'13/11618 '171/13 

2013/457 7 22.04.13 TBY OSK 22.04.13 Tillatelse til tiltak med dispensasjon 
fra plan -  oppføring ny bolig med 
garasje gnr. 7 bnr. 790 -
Fullriggerveien Solfrid Elise og Cato 
Skaara 

'13/11759 '172/13 

2012/2374 8 22.04.13 TBY OSK 22.04.13 Rammetillatelse med dispensasjon fra 
reguleringsplan -  riving av 
eksisterende uthus, oppføring av nytt 
uthus gnr 13 bnr 1931 - Strandgaten 65 

'13/11803 '173/13 

2013/748 3 23.04.13 TBY ATI 22.04.13 Tillatelse til tiltak - Tilbygg gnr. 47 
bnr. 977 - Tore Svanes Sørensen, 
Reinsdyrveien 30B 

'13/11835 '174/13 



2013/603 2 25.04.13 TBY TOG 25.04.13 Seksjonering gnr. 46 bnr. 167 -
Jernbaneveien 

'13/12123 '175/13 

2013/761 2 25.04.13 TBY TOG 25.04.13 Tillatelse til seksjonering gnr. 47 bnr. 
1023 - Langevann K4 

'13/12151 '176/13 

2012/1336 42 26.04.13 TBY TOG 26.04.13 Endringstillatelse - Bolig og garasje -
gnr. 1 bnr. 102 - Ansvarlige foretak -
Tobias Storm, Ytstebrødveien 643 

'13/12254 '177/13 

2013/043 6 26.04.13 TBY OSK 26.04.13 Rammetillatelse med dispensasjon , 
oppføring av boliger i rekke - gnr 7 bnr 
96 -Galeasveien 1, 3, 9, 11, 13,15 og 17 

'13/12262 '178/13 

201/2506 35 29.04.13 TBY AHE2 28.04.13 Midlertid brukstillatelse - dispensasjon 
- Bolig med garasje gnr. 1 bnr. 96 -
Runar Østebrød, Ytstebrødveien 637

'13/12309 '179/13 

2012/1754 7 29.04.13 TBY AHE2 29.04.13 Igangsettingstillatelse - 6 båtplasser 
med tilhørende brygge gnr. 6 bnr. 8 -
Andreas Leidland, Skjelbreid 

'13/12308 '180/13 

2013/785 2 29.04.13 TBY AHE2 29.04.13 Tillatelse og dispensasjon for 
arealoverføring gnr. 60 bnr. 630 - FV44 
Hellvik 

'13/11003 '181/13 

2012/849 14 29.04.13 TBY AHE2 29.04.13 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 
- rammetillatelse- Bruksendring fra 
fritidsbolig til bolig, tilbygg/påbygg 
og garasje gnr. 47 bnr. 60 - Mona og 
Leif Tore Håland,  Jærveien 75 

'13/12310 '182/13 

2013/843 2 29.04.13 TBY AHE2 29.04.13 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 
- oppføring av fritidsbolig gnr. 62 bnr. 
26 - Erdal Erman, Rødlandsveien 86 

'13/12305 '183/13 

2013/844 2 29.04.13 TBY AHE2 29.04.13 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 
- oppføring av fritidsbolig gnr. 62 bnr. 
41 - Ahmet Selcuk Kara, Rødlandsveien 90 

'13/12306 '184/13 

2012/2367 2 29.04.13 TBY AHE2 29.04.13 Avslag på dispensasjonssøknad om 
oppføring av garasje med to etasjer og 
BRA 92m2,gnr.97 bnr.19,Eptelandsveien 94 

'12/32325 '185/13 

2012/540 14 30.04.13 TBY AHE2 30.04.13 Tillatelse til tiltak etter pbl. § 20-1 
- igangsettingstillatelse -
forretningsbygg gnr. 13 bnr. 388 -
Shelby Eiendom AS, Lygre 1 

'13/12560 '186/13 



 
 

Oversikt over planteknisk utvalgs faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015  

 
 
 
 Planteknisk utvalg 
 

 11 representanter    Telefon E-post    

 Leder: Bjørn Reidar Berentsen  Husabøveien 10 4371 EGERSUND AP 900 32 438 br.berentsen@gmail.com 

       

Nestleder: Kjell Vidar Nygård  Trosavigveien 218 4375 HELLVIK H 932 36 261 kvn@euv.no 

       

       

 ARBEIDERPARTIET   3 representanter      

       

 Bjørn Reidar Berentsen  Husabøveien 10 4371 EGERSUND AP 900 32 438 br.berentsen@gmail.com 

 Renate Tråsavik  Sandakergaten 9 4370 EGERSUND AP 915 12 135 r.traasavik@gmail.com 

 Roger Sæstad  Tondylveidn 10 4371 EGERSUND AP 916 80 234 tondyld@hotmail.com 

       

 FREMSKRITTSPARTIET  1 representant      

       

 May Helen Hetland Ervik  Korvettveien 19 4374 EGERSUND FRP 993 38 850 may.ervik@egersund.frp.no 

       

 HØYRE  3 representanter      

       

 Bjørn Carlsen  Trosavigveien 37 4375 HELLVIK H 924 31 719 bjorn.carlsen@dabb.no 
 Astrid Hetland Robertson  Kråkefjellveien 28 4370 EGERSUND  H 917 16 638 astrid@pronav.no 
 Kjell Vidar Nygård  Trosavigveien 218 4375 HELLVIK H 932 36 261 kvn@euv.no 

       

       

 KRISTELIG FOLKEPARTI  2 representanter      

       

 Alf Tore Sæstad  Heggdalsveien 123 4372 EGERSUND KrF 456 37 400 at-saest@online.no 

 Bente Skåra Gunvaldsen  Nedre Sandbakkevei 2A 4370 EGERSUND KrF 976 55 069 bente2309@gmail.com 

       

 SENTERPARTIET 1 representant      

       

 Tor Olav Gya  Gyaveien 90 4376 HELLELAND SP 412 17 844 t-o-gya@hotmail.com 

       

       

VENSTRE 1 representant      

       

 Britt L. Kvassheim  Nyvollsveien 10 4370 EGERSUND V 480 32 787 brit.larssen.kvassheim@gmail.com 
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Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. 
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk   

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av 
informasjonssjefen. 
 
I sentraladministrasjonen ligger også overformynderiet som er det politiske organ som forvalter umyndige personers 
økonomi. Dette er politisk ledet av to folkevalgte og har egen sekretær.  
 
Styret for Eigersund Havn KF har sin sekretariatsfunksjon hos havnesjefen, som holder til i Havnebygget i Strandgt 2. 
Saksdokumenter til havnestyret legges ut på nettsidene til Eigersund Havn KF www.egersundhavn.no  
 
Kontrollutvalget har sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – Stavanger. 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Informasjonssjef 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, formannskap, 
særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:993 96 623 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, felles 
brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:901 33 107 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no  Trykking, publisering, 
oppsett/oppfølging, samt 
kontaktperson for forfall til 
kommunestyre og formannskap. 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, avlønning 
og økonomi. 

 
 

   

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. 
Ingrid Bergum 977 84 232 kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget 

 
Knut Seglem 51 46 83 61 knut.seglem@egersund.havn.no Sekretær for styret for Eigersund 

havn KF 
Sekretær Ingebjørg 
Hestnes 

51 46 80 17 ingebjorg.hestnes@eigersund.kommune.no  Sekretær for overformynderiet 

 
 

Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
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