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 EIGERSUND KOMMUNE 
Planteknisk utvalg 
 

 
 

MØTEINNKALLING 
 
 
Utvalg: Planteknisk utvalg 
Møtested: Formannskapssalen 
Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 12:00 
 
 
 
 
 

 
BEFARING: 
 kl 09.15  Avreise fra rådhuset. 

kl 09.20 Sak 13/156 
Reguleringsplan gnr. 47 bnr. 327 m.flere - ny enebolig øst for 
Nysundfjellet 

kl 09.45 Sak 149/13 
Reguleringsendring Skadberg feriesenter/camping-del av gnr. 4 bnr. 
129-Skadberg-Eigerøy - 1. gangsbehandling 

kl 10.15 Sak 151/13 
Dispensasjon - Oppføring naust/fritidsbolig - gnr. 6 bnr. 8, 61 - Andreas 
Leidland og Kenneth Eie Pettersen - Skjelbreid 

kl 10.35 Sak 152/13 
Søknad om tillatelse til utførte tiltak. Gnr. 7 bnr. 58 - Bjørg Karin Olsen & 
Kristi  Konowsen Skadberg, Fiskarvik 

kl 10.50 Sak 150/13 
Søknad om midlertidig dispensasjon og om tillatelse til utførte tiltak. Gnr. 
7 bnr. 88 - Roar Pedersen, Fiskarvik. 

kl 11.05 Sak 154/13 Sanse- og aktivitetshage ved Kjerjaneset bo- og servicesenter. 
kl 1200  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 

132/13 Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 11.06.2013  

 

133/13 

Avgjøres av kommunestyret: 
Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - 
hytteområde, Eikestølveien - 2. gangsbehandling 

 

134/13 
Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for Egersund 
næringspark, Eigestad, gnr. 109 bnr.1,mfl - 2. gangsbehandling 

 

135/13 
Reguleringsplan for E39 - gang og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe - 
Helleland - 2. gangsbehanlding 

 

136/13 
Reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik, endring av felt K1 m.m.- 2. 
gangsbehandling 

 

137/13 Mindre reguleringsendring FV 42 rassikring ved Gyavatnet  

138/13 
Gebyrer etter plan- og bygningssloven, lov om seksjonering av fast 
eiendom og forskrift om begrensning av forurensning 

 

139/13 Parkering i Egersund sentrum - parkeringsdekning og parkeringskontroll  
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140/13 
Svar på spørsmål ifm utbyggingsavtale for Rundevoll Hestnes, delfelt 
B29-B36 

 

141/13 Utbyggingsavtale for del av gnr. 60 bnr. 61 - Hellvik  

142/13 Utbyggingsavtale Saurdalen  

143/13 
Status for energibruk og kostnadseffektive energieffektiviseringstiltak i 
kommunal bygningsmasse 

 

144/13 Gjennomgang av maskiner og kjøretøy i seksjon vei og utemiljø  

 

145/13 

Avgjøres av utvalget: 
Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 28.05.2013 

 

146/13 
Søknad om fradeling av en parsell til boligformål - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel - gnr. 4 bnr. 6  - Ole Christen Skadberg, 
Ytstebrødveien 374 - 2. gangs behandling 

 

147/13 
Søknad om fradeling av parsell med kårbolig hvor resten av eiendommen 
selges som tilleggsjord til nabobruk - dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel-  gnr./bnr. 111/6 - Odd Arvid Klungland - 2. gangs behandling 

 

148/13 
Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr./bnr. 72/28 
som tilleggsjord - Torger Lomeland 

 

149/13 
Reguleringsendring Skadberg feriesenter/camping-del av gnr. 4 bnr. 129-
Skadberg-Eigerøy 

 

150/13 
Søknad om midlertidig dispensasjon og om tillatelse til utførte tiltak. Gnr. 
7 bnr. 88 - Roar Pedersen, Fiskarvik. 

 

151/13 
Dispensasjon - Oppføring naust/fritidsbolig - gnr. 6 bnr. 8, 61 - Andreas 
Leidland og Kenneth Eie Pettersen - Skjelbreid 

 

152/13 
Søknad om tillatelse til utførte tiltak. Gnr. 7 bnr. 58 - Bjørg Karin Olsen & 
Kristi  Konowsen Skadberg, Fiskarvik 

 

153/13 
Bygg/uthus gnr. 103 bnr. 11 - Olav Larsen, Møgedalsveien 550. Søknad 
om tillatelse til tiltak og dispensasjon - Eigelandsvatnet 

 

154/13 Sanse- og aktivitetshage ved Kjerjaneset bo- og servicesenter.  

155/13 Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 11.06.2013  

156/13 Reguleringsplan gnr.47 bnr.327 m.flere - ny enebolig øst for Nysundfjellet  

 
 
 
 
Egersund, 27. mai 2013 
 
Bjørn Reidar Berentsen 
Utvalgsleder      
          

Målfrid Espeland 
         Utvalgsekretær 
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Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer: 
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 
eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 
kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 
møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger 
av saken(e). 
 
 
- Eventuelle forfall meldes til tlf. 51 46 80 25 til Målfrid Espeland 
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: 
 - Anders Ege (AP) for Roger Sæstad (AP) 
 
 
 
 
 
Kommunestyremøte 17. juni Frist for endring: Fredag 24.mai 
 
Parti Sted Dag Dato Tid kl. 
AP Arbeidernes Hus.     Torsdag 6.juni 19:30 
FRP Formannskapssalen, rådhuset Mandag 3.juni 18:00 
H Formannskapssal, rådhuset Tirsdag 4.juni 18:00 
KRF Formannskapssal, rådhuset Mandag 10.juni 19:00 
SP Kontor/grupperom, rådhuset (4.etg.) Onsdag 5.juni 19:30 
SV Formannskapssalen, rådhuset  Torsdag 6.juni 18:30 
V Kulturkontoret, Strandgaten Torsdag 6.juni 20:00 
 
 
 
 
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. 
Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av 
lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge 
en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten 
varsel. 
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.etasje.  
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Saker fra planteknisk utvalg som skal 
videre til kommunestyrets møte 
17.06.2013 
 
Saksnr. 
Planteknisk 
utvalg 

Saksnr. 

Kommunest. 
Sakstittel: 

133/13   
Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr.19 
m. fl. - hytteområde, Eikestølveien - 2. gangsbehandling 

134/13   
Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for 
Egersund næringspark, Eigestad, gnr. 109 bnr.1,mfl - 2. 
gangsbehandling 

135/13  
Reguleringsplan for E39 - gang og sykkelvei fra 
Krossmoen til Skjerpe - Helleland - 2. gangsbehanlding 

136/13  
Reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik, endring av 
felt K1 m.m.- 2. gangsbehandling 

137/13  Mindre reguleringsendring FV 42 rassikring ved Gyavatnet

138/13  
Gebyrer etter plan- og bygningssloven, lov om 
seksjonering av fast eiendom og forskrift om begrensning 
av forurensning 

139/13  
Parkering i Egersund sentrum - parkeringsdekning og 
parkeringskontroll 

140/13  
Svar på spørsmål ifm utbyggingsavtale for Rundevoll 
Hestnes, delfelt B29-B36 

141/13  Utbyggingsavtale for del av gnr. 60 bnr. 61 - Hellvik 

142/13  Utbyggingsavtale Saurdalen 

143/13  
Status for energibruk og kostnadseffektive 
energieffektiviseringstiltak i kommunal bygningsmasse 

144/13  
Gjennomgang av maskiner og kjøretøy i seksjon vei og 
utemiljø 

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

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

- Saker der formannskapet innstiller til kommunestyret. 
- Saker der planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret. 
- Saker der havnestyret innstiller til kommunestyret. 
- Saker der kontrollutvalget innstiller til kommunestyret. 
- Saker der felles brukerutvalg gir uttale til kommunestyret. 
- Ettersendte vedtak fra hovedutvalgene. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.05.2013
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
13/1030
Journalpostløpenr.:
13/14675

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
132/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

Spørsmål/orienteringer i Planteknisk utvalgs møte 
11.06.2013
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 11.06.2013:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.05.2013
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-52/19, GBR-51/7
Arkivsaksnr.:
07/3099
Journalpostløpenr.:
13/13798

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
Kommunestyret 17.06.2012

133/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 
m. fl. - hytteområde, Eikestølveien - 2. gangsbehandling
  

Sammendrag:
Forslag til reguleringsplan har vært til offentlig ettersyn. Det ble lagt ut to alternativer, en med 
adkomstveg og en med felles parkering. Planen åpner opp for etablering av 7 nye 
fritidsboliger. Det er gjennomført drøftingsmøte med Fylkesmanne i forhold til en innsigelse 
og planen har blitt justert etter en ny avgrenset høring. Rådmannen anbefaler at planen blir 
vedtatt i tråd med fremlegg til vedtak.

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

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2013:
Forslag til reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. – byggeområde for 
fritidsboliger, Eikestølveien med tilhørende kart og bestemmelser vedtas med følgende endringer i:
Kart:

1. Alt. 1 vedtas.
2. Frisikt L1 skal være 129 meter.
3. Frisikt påføres plankartet – avkjørsel til kommunal veg og felles parkering.
4. Grøntstruktur trekkes 10 meter nærmere vatnet og vekk ifra hyttene.

Bestemmelser
5. ”Vannforsyningen skal tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet, kapasitet og 

leveringssikkerhet. For å sikre hygienisk betryggende forsyning skal forbruksvannet 
desinfiseres med UV-behandling.”

6. Rekkefølgekrav: ”Før ferdigattest blir gitt, skal det dokumenteres at vannkvaliteten er 
forskriftsmessig og at vannforsyningssystemet er etablert i tråd med planbestemmelsene.”

7. ”Alle tiltak knyttet til fv 63 skal forevises og godkjennes av Statens Vegvesen før 
byggetillatelse blir gitt.”

8. ”I området vist som naturområde er det ikke tillatt med byggetiltak utover vanlig skjøtsel av 
trær, samt vedlikehold av eksisterende anlegg.”

9. ”I den grad eksisterende fritidsbebyggelse har gjerdeplikt videreføres denne.”
10. Ny §7.2” Innenfor det området som er vist som hensynssone/sikringssone høyspent på 

reguleringsplanen er det et byggeforbud inntil 18 meter fra senter linjetrase.  Før evt. 
gjenoppføring av eksisterende bygninger for varig opphold i hensynssone/sikringssone for 
høyspent må det gjennomføres en fagkyndig vurdering som dokumenterer magnetfelt, 
vurdering av avbøtende tiltak og ev. konsekvenser.” 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12
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Eventuell tidligere politisk behandling:

Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, 
Eikestølveien – 2. gangsbehandling

Det aktuelle området ligger innenfor firkanten på kartet.

Vurderinger av grad av sannsynlighet og mulige konsekvenser er angitt i tallverdier:

 Grønn: Risiko er lav og akseptabel uten ytterligere tiltak utifra kjente kilder (åpenbare 
tiltak bør vurderes)

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

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

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

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

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET

2.1 Kommuneplan/kommunedelplan

På gjeldende kommuneplan er området vist 
som framtidig byggeområde for fritidsboliger 
H8, fremtidig reiseliv R4 og LNF-område.

2.2 Gjeldende reguleringsplan

Området er i dag ikke regulert.

3. VARSEL OM REGULERING

Planen er lagt ut til offentlig ettersyn og er sendt til grunneiere, naboer, statlige og regionale 
myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens hjemmeside. Dette er så langt 
en kan se gjort i samsvar med PBL. 

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

Offentlige merknader

1. Fylkesmannen i Rogaland, 
Rogaland fylkeskommune, 
regionalplanseksjonen

 Merknad E

2. Statens vegvesen  Merknad E
3. Mattilsynet  Merknad E
4. NVE  Merknad
5. BR-representanten  Ingen merknad O
6. Felles brukerutvalg  Ingen merknad O
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Private merknader

7. Tor Henrik Voilås
Gabriel Skadberg
Erling Leine Ellingsen

 Merknad D

8. Gabriel Skadberg  Merknad N

9. Tor Henrik Voilås
Erling Leine Ellingsen

 Merknad J

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Statens vegvesen  Anbefaler at frisikt 
mellom den kommunale 
vegen og 
parkeringsplass, evt. 
kjøreveg til hyttene 
tegnes og målsettes i 
plankartet.

 Krever at en legger inn 
bestemmelse som sikrer 
vegvesenet kontroll med 
alle tiltak som berører 
det overordnede 
vegnette. 
Rekkefølgetiltak: ”Alle 
tiltak knyttet til fv 63 skal 
forevises og godkjennes 
av Statens Vegvesen før 
byggetillatelse blir gitt.”

 L1 skal være 129 meter 
jfr. fartsgrensen på 
stedet og må endres.

J

J

J

Frisikt påføres plankartet –
avkjørsel fra kommunal veg.

Er ivaretatt i forslag til vedtak.

Er ivaretatt i forslag til vedtak.

2. Fylkesmannen i 
Rogaland, Rogaland 
fylkeskommune, 
regionalplanseksjonen

 Fremmer innsigelse til at 
byggeområde går helt 
ned til vassdraget.

D Det er gjennomført drøftingsmøte 
samt ny avgrenset høring. Etter 
innspill fra berørte grunneiere, har
fylkesmannen akseptert en 
justering i kart og bestemmelser 
som bedre ivaretar dagens bruk
jfr. pkt 3 og 7 i vedtaket.

3. Mattilsynet  Foreslår å endre 
bestemmelse knyttet til 
drikkevann til: 
”Vannforsyningen skal 
tilfredsstille 
drikkevannsforskriftens 
krav til vannkvalitet, 
kapasitet og 
leveringssikkerhet. For å 
sikre hygienisk 
betryggende forsyning 
skal forbruksvannet 

J Bestemmelsen endres i tråd med 
uttalen fra Mattilsynet.

Side 10 av 999



5

desinfiseres med UV-
behandling.”

 Rekkefølgekrav bør 
legge inn; ”Før 
ferdigattest blir gitt, skal 
det dokumenteres at 
vannkvaliteten er 
forskriftsmessig og at 
vannforsyningssystemet 
er etablert i tråd med 
planbestemmelsene.”

J Rekkefølgekravet legges inn i tråd 
med uttalen fra Mattilsynet.

4. NVE  For at planen skal være i 
samsvar med krav i PBL 
mener NVE at 
fareområder skal vises 
som hensynssoner i 
plankartet med 
tilhørende 
reguleringsbestemmelse 
som sikrer 
sikkerhetsnivået i TEK 
10 blir innarbeidet i 
planen før neste 
behandling.

O Rådmannen viser til at det i 
høringsutkastet er lagt inn et krav i 
bestemmelsene som sier at ”Ved 
søknad om bygging / 
gjenoppføring av fritidsbolig (bygg 
for varig opphold) med gulv
lavere enn 5,0 m over 
middelvannstanden, må det ved 
fagkyndig rapport dokumenteres at
denne høyden gir en tilstrekkelig 
sikkerhet mot 200-års-flommen.” 
Dette vil berøre 3 fritidsboliger 
som ligger der i dag. En vurderer 
at dette vil ivareta hensynet til 
flom, så lenge det ikke er utført 
flomsonekartlegging for dette 
vassdraget. Rådmannen vurderer 
at dette er tilfredsstillende ivaretatt 
i planforslaget, ved at en ved nye 
tiltak i denne sonen vil sikres en 
fagkyndig vurdering. Det er ikke 
foreslått  nye byggetiltak nærmere 
en 70 meter ifra vassdrag i planen.

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

6. Felles brukerutvalg  Har ingen kommentarer 
utover at en ber om at 
det tas hensyn til 
universell utforming.

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering jfr. tidligere 
gjennomgang.

Private uttaler

7. Tor Henrik Voilås
Gabriel Skadberg
Erling Leine Ellingsen

 Ber om at veien trekkes et 
par meter mot øst slik den 
ikke kommer i konflikt med 
innkjørsel til garasje, slik 
at eksisterende 
parkeringsplasser til 
Eikestølsveien 23 blir 
opprettholdt.

 Dersom alt. 2 blir valgt bør 
det gis anledning til at de 2 
eksisterende 

N

N

En har forelagt dette for 
tiltakshaver og denne skriver at 
det var forutsetning at denne 
garasjen skulle rives. En velger 
ikke å endre planen på dette 
punkt, men vil åpne for en ny 
vurdering i forbindelse med videre 
prosjektering dersom det er 
ønskelig fra grunneier.
En forlengelse av kjøreveien fram 
til også 51 / 10 og 51/9 vil gå på 
bekostning av tilliggende 
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eiendommene kan 
tilknyttes kjørevei. I begge 
alternativene bør sti/vei 
frem til disse 
eiendommene 
trekkes/bøyes mot vest til 
grensen mellom 
eiendommene.

 På høringsutkastet er 
51/17 vist som 
friluftsområde og mener 
dette er feil jfr. at det er 
opparbeidet hage og ber 
om at det endres til 
fritidsboliger som 
eksisterende eiendommer.

 Ønsker å opprettholde 
gjerdeplikten og regner 
med at bestemmelsene 
ikke gjelder for 
eksisterende bebyggelse.

 Ber om at kloakkpumpe og 
rensestasjon som vil 
komme helt inn til grensen 
til 51/17 og garasje flyttes 
4 meter fra grense og 
garasje.

 Mener at parkeringskravet 
på 1,5 er for lite og Ønsker 
å øke det til 2.

 Det må stilles strenge krav 
til avløp.

 Kan kommunen nekte 
gjenoppbygging dersom 
dette skulle være aktuelt, 
når fritidsboligene tidligere 
er godkjent jfr. fareområde 
høyspent.

J

J

N

N

O

O

eiendommer. Det bør være 
tilstrekkelig at de to nevnte 
eiendommene får bedret atkomst 
når det bygges kjørevei nærmere 
deres eiendommer.

Rådmannen viser til at dette er 
gjort i revidert planakrt.

Rådmannen anbefaler at en legger 
til følgende tilføyelse i 
bestemmelsene; ”I den grad 
eksisterende fritidsbebyggelse har 
gjerdeplikt videreføres denne.”
En har forelagt det for tiltakshaver 
som uttaler følgende; 
”Pumpestasjonen er regulert minst 
6 m fra eiendomsgrensen. Ønsker 
å opprettholde foreslått 
plassering.” Rådmannen legger 
dette til grunn og vurderer det ikke 
som nødvendig å foreta 
justeringer.
Rådmannen vurderer at det er satt 
av tilstrekkelig med 
parkeringsplasser i planen og 
dette er også i tråd med andre 
reguleringsplaner.
Rådmannen viser til 
bestemmelsene som ivaretar 
dette.
Plan- og bygningsloven krever at 
grunnen bare kan bebygges
dersom det er tilstrekkelig 
sikkerhet mot fare eller vesentlig
ulempe som følge av natur- eller 
miljøforhold (§ 28-1).
Tilstrekkelig sikkerhet 
(akseptkriterier) som gjelder for 
flere risikoområder er nedfelt i lov 
og forskrift. En viser her til at når 
det gjelder høyspent er det to 
forhold som gjøres gjeldende. Det 
ene er et byggeforbud i tilknytning 
til  høyspentlinjen og som i 
hovedsak skal ivareta hensyn til 
sikkerhet jfr. at ting kan falle ned 
og lignende. Det andre forholdet 
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gjelder magnetfelt og der det er et 
utredningskrav dersom 
magnetfeltet er over 0,4 
mikrotesla,og ikke et direkte 
byggeforbud, men en 
utredningsgrense. Det er derfor 
lagt inn et rekkefølgekrav i forhold 
til dette jfr. at en må undersøke 
styrken på magnetfeltet, 
konsekvenser og ev. avbøtende 
tiltak. Først da kan en vurderer 
byggesaken. Forhold knyttet til 
magnetfelt er vurdering av 
utredningsplikt og gjelder primært 
ved nybygg o.l. Det vil vanligvis 
ikke ha konsekvenser for 
ev.eksisterende bygg, men ved 
gjennoppføring og lignende vil det
kunne gjøres gjeldende. Området 
er ikke tidligere regulert og ved 
regulering, vil gjeldende krav 
måtte legges til grunn. 
Rådmannen vil anbefale at en i 
bestemmelsene differensierer  
hensynssone/sikringssone
høyspent i to deler; en del som er 
byggeforbud og en del som er 
hensynssone med utredningsplikt 
jfr. magnetfelt jfr. fremlegg til 
vedtak i forhold til endring av §7.2.

8. Gabriel Skadberg  Ønsker å komme med 
innsigelse til 
høringsforslaget jfr. krav 
om fagkyndig rapport i 
forhold til 200-års flom ved 
bygging og 
gjennoppføring. Finner det 
merkelig at kommunen 
kan innføre nye regler for 
allerede eksisterende 
fritidsboliger. Dette fører til 
en sterk verdiforringelse 
av eiendommen som evt. 
ikke engang blir salgbar. 
Kan kommunen uten 
videre foreta seg dette?

O Dette er et tidligere uregulert 
område og dagens krav blir 
således gjort gjeldende når det 
reguleres. Rådmannen viser til at 
dette følger av plan og 
bygningsloven, Retningslinjer for 
planlegging og utbygging i 
fareområder langs vassdrag 
1/2008 og T-5/97 Fareområder 
samt TEK §7-32 m.m. I veiledning 
til TEK heter det bl.a at 
bebyggelse må plasseres sikkert 
med hensyn til flom eller
annen fare knyttet til vassdrag. For
sikkerhetsnivåer mot flom langs 
vassdrag vises det til NVEs 
retningslinjer nr. 1/2007. 
Fritidsboliger ligger i 
sikkerhetsklasse F1 som krever 
sikkerhet for 200 års flom. Det er 
ikke utarbeidet flomsonekart for 
dette vassdraget og en har derfor 
valgt å legge inn et rekkefølgekrav 
som slår inn ved 
utbygging/gjennoppføring lavere 
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enn 5 meter fra middelvannstand. 
En vurderer at dette bør være 
tilstrekkelig i dette området. En 
vurderer ikke at en kan endre 
dette.

9. Tor Henrik Voilås
Erling Leine Ellingsen

 Ønsker ikke resultatet fra 
drøftingsmøtet jfr. 
høringsutkast. Hvis det 
likevel er påkrevd med 
regulering av grøntområde 
mellom eksisterende 
fritidsbebyggelse og 
vassdraget vil det foreslå 
at bestemmelsen blir 
endret til ”I området vist 
som naturområde er det 
ikke tillatt med byggetiltak 
utover vanlig skjøtsel av 
trær, samt vedlikehold av 
eksisterende anlegg.”. De 
mener videre at 
naturområdet bør
reduseres ved at 
avgrensningen flyttes 10 
m mot nord slik at 
brønnnene ikke ligger 
innenfor det foreslåtte 
naturområdet.

J Rådmannen viset til at en ikke fårt 
fjernet dette grøntområdet, men er 
positiv til de foreslåtte 
justeringene. En har tatt dette opp
med Fylkesmannen som 
aksepterer en slik løsning. Dette er 
innarbeidet i forslag til vedtak.

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

1. Alt. 1 legges til grunn.
2. Frisikt L1 skal være 129 meter.
3. Frisikt påføres plankartet – avkjørsel til kommunal veg og felles parkering.
4. Grøntstruktur trekkes 10 meter nærmere vatnet og vekk ifra hyttene.

Bestemmelser
5. ”Vannforsyningen skal tilfredsstille drikkevannsforskriftens krav til vannkvalitet, 

kapasitet og leveringssikkerhet. For å sikre hygienisk betryggende forsyning skal 
forbruksvannet desinfiseres med UV-behandling.”

6. Rekkefølgekrav: ”Før ferdigattest blir gitt, skal det dokumenteres at vannkvaliteten er 
forskriftsmessig og at vannforsyningssystemet er etablert i tråd med 
planbestemmelsene.” 

7. ”Alle tiltak knyttet til fv 63 skal forevises og godkjennes av Statens Vegvesen før 
byggetillatelse blir gitt.”

8. ”I området vist som naturområde er det ikke tillatt med byggetiltak utover vanlig 
skjøtsel av trær, samt vedlikehold av eksisterende anlegg.”

9. ”I den grad eksisterende fritidsbebyggelse har gjerdeplikt videreføres denne.”
10. Ny §7.2” Innenfor det området som er vist som hensynssone/sikringssone høyspent 

på reguleringsplanen er det et byggeforbud inntil 18 meter fra høyspentlinjen.  Før 
evt. gjenoppføring av eksisterende bygninger for varig opphold i 
hensynssone/sikringssone for høyspent må det gjennomføres en fagkyndig vurdering 
som dokumenterer magnetfelt, vurdering av avbøtende tiltak og ev. konsekvenser.”
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4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planområdet er en del av Bjerkreimsvassdragets langstrakte landskapsområde. I omkring 
dette vassdragsområdet er det interessante kvartærgeologiske avsetninger som gir 
særpregede landskapsformer. 

Områdene rundt Eikesvatnet er preget av kulturlandskap med særpreget egenart med god 
variasjon mellom åpen mark og lævtrevegetasjon. Området har svært høye estetiske verdier 
og er sårbare for inngrep. 

Det er viktig at nye tiltak underordner seg landskapet og ivaretar byggeskikk og at en unngår 
store inngrep. Viktig at inngrep reduseres og får en avslutning som er tilpasset landskapet. 

Arealet inngår i et landskapsområde som i ”Vakre Landskap” og betegnes med meget høy 
landskapsverdi av nasjonal interesse.

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Planen omfatter et område på om lag 91,6 daa. I planforslaget utgjør friluftsområdet ca. 52,6 
daa, fritidsboligområde til sammen ca. 24,0 daa, friluftsområde i vassdrag utgjør ca. 11,1 
daa, byggeområde for avløpsanlegg ca. 0,2 daa, landbruksområdene utgjør ca. 0,45 daa, 
parkeringsområdene utgjør ca. 0,45 daa, den offentlige kjøreveien utgjør ca. 1,9 daa, annen 
veigrunn utgjør ca. 0,6 daa og gangveien til fritidsboligene utgjør ca. 0,25 daa.  

Det ble lagt ut to alternativer i forbindelse med 1. gangsbehandling og forskjellen er at i det 
ene er det tegnet inn kjøreveg frem til hyttene, mens den andre kun har felles parkering ved 
kommunal veg.
Alt. 1 Alt. 2 
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5.1 Eksisterende bebyggelse i planen
Eksisterende bygninger inngår i planen og kan gjenoppføres med samme BYA og høyde 
dersom dette ikke er i strid med bestemmelsene i § 6.2 annet ledd.

5.2 Ny bebeyggelse i planen
I forslaget til reguleringsbestemmelser har tiltakshaver tatt med at BYA for fritidsboligene kan 
være inntil 75 m2 og det er foreslått en maksimal mønehøyde på 5,5 m målt fra topp 
grunnmur. Maksimal gesimshøyde er foreslått til 3,0 m over topp grunnmur.
Det er videre foreslått at kommunens bygningsmyndigheter skal påse at bebyggelsen får en 
god form og materialbehandling som er tilpasset omgivelsene og terrenget. 

Rådmannen har ikke merknader til forslaget fra tiltakshaver.

5.3 Utforming av bebyggelsen

5.3.1 Volum, dimensjoner og materialbruk

Kommunens bygningsmyndigheter skal ved behandling av søknad om tillatelse til tiltak påse 
at bebyggelsen får en god form og materialbehandling som er tilpasset omgivelsene og 
terrenget. Utvendige farger på bygninger skal godkjennes av bygningsmyndighetene.

Takvinkelen skal ligge mellom 27 og 34o. Det er ikke sagt noe om terrasser, og rådmannen 
legger derfor til grunn kommuneplanens bestemmelser som tilsier at terrassen uten 
takoverbygg ikke skal overstige 20 m².

I følge tiltakshaver legges det ikke opp til at det kan føres opp gjerder mellom tomtene eller 
på annen måte hindre fri ferdsel.

Det er i bestemmelsene lagt inn krav om at ved søknad om tillatelse til tiltak skal følgende 
redegjøres for:

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

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

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

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

5.3.5 Energibruk
Det er ikke sagt noe spesielt knyttet til dette fra tiltakshaver. En legger til grunn at det i 
hovedsak vil være strøm og vedfyring.

5.3.6 Byggelinjer
Planen viser byggelinje i tråd med vegforskriften på 15 meter på begge sider av kommunal 
veg.

6. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Årsdøgntrafikken (ÅDT) på Fv. 63 oppgis å være 200. På Eikestølveien er trafikkmengden 
minimal. Det er foreslått gode siktsoner for alle kjøretøybevegelser i kryssområdet mellom 
Fv. 63 og Eikestølveien. Atkomsten til området forutsettes å skje fra fylkesvei 63, via 
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Eikestølveien.

Det er vist 1,5 biloppstillingsplass for hver fritidsbolig i planområdet på felles parkeringsplass
i begge alternativene.

Langs deler av Fv. 63 er det regulert inn et 3 m bredt belte som annen veggrunn.

Frisikt er vist på plankartet og det er i sikttrekantene ikke tillatt med konstruksjoner eller 
vegetasjon som rager høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegers planum. Frisikten mot 
fylkesvegen (Fv63) skal vises med 10x129 meter jfr. fremlegg til vedtak. 

Det er lagt inn rekkefølgekrav om at før det kan gis tillatelse til anleggs- eller byggearbeider 
skal kryssområdet med fylkesvegen være opparbeidet og godkjent av Statens vegvesen. 
Dette skal avtales nærmere med Statens Vegvesen.

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

Det er vist en gangveg på 1 meter som i anleggsperioden kan utvides til 3 meter i alt. 1.

6.3 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

og 
bestemmelser

Ulykke med gående/syklende x 1 1 Grønn

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg x 2 3 Gul

En vurderer at lokaltrafikken er relativt lav (ÅDT 200), og byggegrensene skal gå i en 
avstand på 15 meter fra kommunal vei. Avstanden skal måles fra midtlinjen i henholdsvis 
kjørebane, eller gang- og sykkelveien. De avstandene som er oppgitt, skal måles vannrett og 
i rett linje. Byggelinjen er viset i tråd med statlige retningslinjer jfr. vegloven. Dette er også et 
til dels sidebratt terreng. Dette påvirker ikke muligheten for å bebygge tomtene, men vil 
ivareta trafikksikkerhet og hensynet til veg og vedlikehold på en bedre måte enn uten 
byggelinje.

Videre er eksisterende avkjørsler vist med pil på plankartet. Statens Vegvesen er sikret 
kontroll med avkjørsel fra fylkesvegen gjennom egen bestemmelse.

6.4 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vann x 2 3 Gul Ivaretatt i plan 
og 
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bestemmelser

Avløp x 2 3 Gul Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser

Rådmannen vurderer at Eikesvatnet er en potensiell sårbar resipient jfr. at vannet er relativt 
stort sett i forhold til at utløpet er smalt, noe som gir dårlig utskifting. Dette kombinert med 
utstrakt landbruksdrift i området, gjør at faren for oppblomstring av koliforme bakterier ved 
lengre varmeperioder vurderes som stor. Det er derfor viktig at det velges rensing som 
maksimalt reduserer utslipp av næringsstoffer eller grobunn for koliforme bakterier. 

Det tillates innlagt vann i hyttene. Vannforsyningen skal tilfredsstille drikkevannsforskriftens 
krav til vannkvalitet, kapasitet og leveringssikkerhet. For å sikre hygienisk betryggende 
forsyning skal forbruksvannet desinfiseres med UV-behandling. Forbruksvannet skal hentes 
fra borebrønn som er avmerket på reguleringsplankartet. 

Det kan ikke installeres toalett i hyttene før det er bygget renseanlegg med tilfredsstillende 
renseffekt, som er godkjent av Eigersund kommune. Kommunen kan tillate andre tekniske 
løsninger for toalett og avløp fra hyttene dersom kommunen finner at slike løsninger gir en 
fullt ut tilfredsstillende behandling, drift og vedlikehold av avløp fra bebyggelse og ikke fører 
til forurensning av omgivelsene herunder tilsig til brønner og lignende.

Innenfor det området som ligger nær Eikestølveien kan det bygges renseanlegg for 
avløpsvann. Avløpsanlegget skal godkjennes av Eigersund kommune og det skal legges 
vekt på at det velges rensing som maksimalt reduserer utslipp av næringsstoffer eller 
grobunn for koliforme bakterier og avløpsvannet skal føres ut på et dyp som ventes å ligge 
under sprangsjiktet på sommeren. Innenfor det området som ligger lengst fra Eikestølveien 
kan det bygges pumpestasjon for avløpsvann.

I restriksjonsområde drikkevann skal det ikke foregå aktiviteter som kan virke negativt inn på 
vannkvaliteten i borebrønnen jfr. bestemmelsene. 

6.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m X 1 1 Grønn

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

6.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling X 1 1 Grønn

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

7. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

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

x 1 1 Grønn

Tiltakshaver opplyser at terrenget gjør at det er gode atkomstforhold også for 
bevegelseshemmede i deler av området. Det er i planforslaget tatt med at 1 parkeringsplass 
skal reserveres for bevegelseshemmede i felles parkering. Deler vil være for bratt, men gode 
gangveger vil kunne kompensere delvis for dette. Det er ikke oppgitt stigningsforhold på 
gangsti av tiltakshaver. 

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

8. BARN OG UNGE

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Tilfredsstiller det krav til barn og unge 

– lek m.m

X 1 1 Grønn

Område for idrett/lek X 1 1 Grønn

Det er store områder for fri lek både på land og i Eigesvannet. Det er derfor ikke foreslått 
egne områder for lek. 

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 2 3 Gul

Nye fritidsboliger vil bli liggende mer enn 5 over høyeste tenkelige flomvannstand. 
En viser til at eksisterende fritidsboliger muligens vil kunne ligge utsatt for flom.
Det er ikke foretatt fagkyndig vurdering for å finne sikker byggehøyde og følgende 
bestemmelse er lagt inn som vil ivareta dette; ”Ved søknad om bygging/ gjenoppføring av 
fritidsboliger (bygg med varig opphold) med gulv lavere enn 5,0 m over middelvannstanden, 
må det ved fagkyndig rapport dokumenteres at denne høyden gir en sikkerhet mot 200-års 
flom.”

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget, ved at en ved nye 
tiltak i denne sonen vil sikres en fagkyndig vurdering. Det er ikke foreslått  nye byggetiltak 
nærmere en 70 meter ifra vassdrag i planen.

9.2 Støy

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy X 1 1 Grønn Ikke kjent.

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn

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

9.4 Vær og vind

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.5 Radon

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.6 Høyspent og magnetfelt

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 2 3 Gul

Innenfor det området som er vist som fareområde høyspent på reguleringsplanen er det ikke 
tillatt å bygge nye fritidsboliger. Dette ivaretar også magnetfelt. Er vist som gult, da de 
områdene som er vist som byggeområde er utenfor utredningskravene i gjeldende regelverk. 
En eksisterende fritidsbolig vil ligge innforbi dette feltet, men denne er bygd lenge før de nye 
kravene ble innført, dette er innarbeidet i form av utredningskrav i bestemmelsene. 

Rådmannen foreslår å differensiere 7.2 som omhandler hensynssone/risikosone-høyspent 
slik at det kommer klarere frem hva som er byggeforbudssone og hva som kommer inn 
under utredningskravet:
”Innenfor det området som er vist som hensynssone/sikringssone høyspent på 
reguleringsplanen er det et byggeforbud inntil 18 meter fra senter linjetrase.  Før evt. 
gjenoppføring av eksisterende bygninger for varig opphold i hensynssone/sikringssone for 
høyspent må det gjennomføres en fagkyndig vurdering som dokumenterer magnetfelt, 
vurdering av avbøtende tiltak og ev. konsekvenser.”

Når det gjelder byggeforbudssonen har en fått tilbakemelding fra Lyse Energi på at den er 18 
meter fra senter linjetrase på denne type linje.

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

9.7 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Risikofylt industri mm 
(kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, 
radioaktiv)

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.8 Strategiske områder

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt x 1 1

Havn, kaianlegg x 1 1

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

Forsyning kraft, vann X 1 1

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1

Ikke kjent med spesielle forhold.

10. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk x 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurensning i sjø x 3 4 Rød

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Høyspentlinje/EMS/Stråling X 1 1 Grønn

Det er en offentlig badeplass på Gåda som til tider har vært utsatt for høyt bakterienivå. En 
vil derfor legge vekt på at nye tiltak ikke skal bidra til å forverre situasjonen for denne. 

Det kan ikke installeres toalett i hyttene før det er bygget renseanlegg med tilfredsstillende 
renseffekt, som er godkjent av Eigersund kommune. Forbruksvannet skal gjennomgå en 
rensemetode som er godkjent av Mattilsynet. Det er viktig at vassdraget ikke tilføres mer 
næringsstoffer eller koliforme bakterier.

11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

11.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 2 3 Gul

Vassdragsområder inkl. 

drikkevannskilder/restriksjonsområder

x 2 3 Gul

Dette området ligger til et sidevassdrag til Bjerkreimselva som er et nasjonalt laksevassdrag. 
Det er 3 eksisterende fritidsboliger som ligger nærmere vannet enn 50 meter. Ny bebyggelse 
vil komme minst 75 meter fra vassdraget.
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Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

11.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn Eikeskog.

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 

rødlistart

X 1 1 Grønn

Det er en del eikeskog i området og denne er ivaretatt gjennom arealbruk og egen 
bestemmelse, hvor en skal bevare området som et skogsområde.

11.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

Berører registrert viltområde som pr. definisjon er viktige funksjonsområde for vilt. Det er 
allerede et delvis bebygd område med flere hytter og en vurderer at funksjonen derfor 
allerede er redusert. Kan ha verdi i forhold til trekk langs vatnet for eksempel rådyr og hjort. 
Har ikke fremkommet opplysninger som skulle tilsi spesielle vurderinger så langt i 
planprosessen.

11.3 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert kulturminner i området jfr. temakart Rogaland. Heller ikke SEFRAK 
bygninger innforbi planområdet.

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

11.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området.

11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

11.6 Landskapsvern og estetikk

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

Side 22 av 999



17

tilstede? ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk x 3 3 Rød Ivaretatt i plan 

og 
bestemmelser.

Vakre landskap x 3 3 Rød Ivaretatt i plan 

og 
bestemmelser.

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

En bør vektlegge byggeskikk ved oppføring av nye bygninger. Videre bør inngrep reduseres 
for å ivareta estetiske verdier langs vassdraget.  Dette er bl.a. ivaretatt ved at skogen som er 
regulert til friluftsområde skal bevares og er ikke lov å fjerne.

I bestemmelsene har en lagt opp til at utgraving og planering av terreng skal begrenses til 
det absolutt nødvendige for den bygningen som skal oppføres på tomten. Fyllinger skal 
tilpasses eksisterende terreng, pålegges jord og plantes og såes i. 

Rådmannen vurderer at det er viktig at ny bebyggelse blir terrengtilpasset og at en ikke 
setter opp store forstøningsmurer for å ta opp høyden. Følgende bestemmelse ivaretar dette: 
”Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst mulig utstrekning. På bratte tomter 
skal det velges terrengtilpassede hustyper.”

Videre er det stilt krav om at kommunens bygningsmyndigheter ved behandling av søknad 
om tillatelse til tiltak skal påse at bebyggelsen får en god form og materialbehandling som er 
tilpasset omgivelsene og terrenget.

En vurderer at dette til en viss grad vil ivareta hensynet til landskap og estetikk på en 
tilfredsstillende måte jfr. at konfliktgraden vil kunne være høy dersom en ikke ivaretar disse 
hensynene i plan og bestemmelser. En viser til at det pålegger tiltakshaver et stort ansvar i 
forbindelse med utbyggingen.

11.7 Terreng

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser.

Terrenget fra kommunal veg og mot vassdrag er til dels bratt og planen legger opp til at en 
skal benytte terrengtilpassede hustyper i tilknytning til tomtene. Videre skal en ved utgraving 
og planering av terreng skal begrenses til det absolutt nødvendige for den bygningen som 
skal oppføres på tomten. Fyllinger skal tilpasses eksisterende terreng, pålegges jord og 
plantes og såes i. 

11.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

Hytteområdet ligger i et skogsområde og det er derfor viktig at det bevares som et 
skogsområde og at denne skogen ikke fjernes. Områdets karakter bør beholdes, men 
skogen kan med fordel skjøttes på en bedre måte. Følgende bestemmelse i tilknytning til 
friluftsområde fanger dette opp jfr. også landskap og estetikk; ”Naturen skal bevares som et 
skogsområde. Det er ikke tillatt å fjerne skogen, utover ordinær skjøtsel.”

11.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.10 Miljøkonsekvenser/Naturmangfoldsloven

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 

bestemmelser.

Eikesvatnet er ført opp med flere kategorier med miljømessig sårbarhet. Den vestlige delen 
er i kategori C, området utenfor hyttefeltet er kategori D og den sørlige delen er kategori C og 
B. 
Med de avbøtende tiltak som er skissert i fremlegg til vedtak og bestemmelser vurderer en at 
planen ikke vil ha spesielle miljøkonsekvenser. 

En vurderer heller ikke at planen vil komme i konflikt med naturmangfoldsloven slik den 
fremstår og etter gjennomgang av kjente kilder herunder temakart Rogaland m.m.

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

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 

samfunn

X 1 1 Grønn

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

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

En vurderer ikke det som aktuelt å inngå utbyggingsavtale da kommunen ikke skal overta 
drift og vedlikehold innforbi hytteområdet.
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13. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner. 

Planen ivaretar til dels viktige hensyn til landskap, natur, fareområder, vassdrag m.m. Det er 
et krevende område å bygge ut, og det er lagt inn bestemmelser som det vil være viktig å 
følge opp i det videre prosjekterings- og byggearbeidet.

Planen er ryddet for innsigelser og en har søkt å gjøre endringer i forhold til en del av 
uttalene.

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt 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:
Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2013:
Forslag til reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. – byggeområde 
for fritidsboliger, Eikestølveien med tilhørende kart og bestemmelser vedtas med følgende 
endringer i:

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
268578 Bestemmelser Eikestølveien rev 310113.doc
180509 Planbeskrivelse
180510 ROS-analyse
195632 Eikestølveien 101011 A1 Alt 1.pdf
268579 Eikestølveien 310113 m tegnforklaring.pdf

204515
Innsigelse til reguleringsplan for fritidsboliger på gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19, 
Eikestølveien

268576 SV: Kort oppsumering av drøftingsmøte - Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 
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og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, Eikestølveien

275371
Høringsuttalelse reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m.fl. -
hytteområde Eikestølveien

275373 Foto

268580
Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, 
Eikestølveien - avgrenset høring

275438
Innsigelse til reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m.fl. -
hytteområde, Eikestølsveien - avgrenset høring

268577 Eikestølveien
204125 Høringsinnspill - reguleringsplan for hytteområde Eikestølveien

203412
Offentlig ettersyn og høring - reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 
19 m. fl. - hytteområde, Eikestølveien

202161
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 
og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, Eikestølveien

201078
Uttalelse fra BR-representant til reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 
bnr. 19 m. fl. -

199125
Uttalelse til offentlig ettersyn - reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 
bnr. 19 m. fl. - hytteområde,

199062
Uttalelse til reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 10 m.fl, 
hytteområde

283296 Justering av reguleringsplan hytteområde, Eikestølveien - uttalelse

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 05.06.2010
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplan for 
del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m.fl. -
Eikestølveien

2 I 08.06.2010
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Kunngjøring av oppstart av regulering 
Eikestølveien - oversendelsesskriv

3 X 09.06.2010
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1; 
Dag Kjetil Tonheim

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
varsel om oppstart av reguleringsplan for del av 
gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 - Eikestølveien

4 U 05.07.2010
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 
52 bnr. 19 - Eikestølveien

6 I 05.07.2010 Statens vegvesen
Varsel om oppstart av reguleringsplan for del av 
gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m.fl. -
Eikestølveien

5 I 08.07.2010
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til fornyet varsel om oppstart av 
reguleringsplan gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 
m.fl.

7 U 26.08.2010
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplan for 
del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m.fl. -
Eikestølveien

8 I 14.06.2011
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Forslag til reguleringsplan for fritidsboliger på 
gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 - Eikestølveien

10 X 19.07.2011 Magne Eikanger Bestemmelser Eikestølveien 19.07.2011

11 X 22.07.2011 Dag Kjetil Tonheim
Uttalelse på reguleringsplan for gnr. 51, bnr.  7 
og gnr. 52, bnr. 19 - Eikestølveien

12 U 22.08.2011
VOILÅS TOR HENRIK; 
SKADBERG GABRIEL; 
SEGLEM SVEIN ARILD; 

Varsel/informasjon om befaring
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GRASTVEIT KIRSTEN; 
FIMLAND GUNHILD 
MARIE; 
ELLINGSEN ERLING 
LEINE; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
EGELAND AUD 
TORILL; 
EGE TOR EINAR; 
EGE ODDVAR; 
EGE KÅRE; 
EGE ARNE GEIR; 
DIGERNES TRUDE 
HØYLAND; 
DIGERNES INGVE

13 I 10.10.2011
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Justert reguleringsplan i 2 alternativer -
reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 
52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, Eikestølveien

15 U 19.10.2011

Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 
Bjarne Rosenblad; 
Mattilsynet; 
Roger Tengsareid; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Lyse Energi AS; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Dalane friluftsråd;
Dalane Energi; 
Dag Kjetil Tonheim; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Landbrukskontoret

Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 
52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, Eikestølveien -
ettersending av plankart - to alternativer

14 U 19.10.2011

VOILÅS TOR HENRIK; 
SKADBERG GABRIEL; 
SEGLEM SVEIN ARILD; 
GRASTVEIT KIRSTEN; 
FIMLAND GUNHILD 
MARIE; 
ELLINGSEN ERLING 
LEINE; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
EGELAND AUD 
TORILL; 
EGE TOR EINAR; 
EGE ODDVAR; 

Offentlig etteryn og høring - reguleringsplan for 
del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. -
hytteområde, Eikestølveien
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EGE KÅRE; 
EGE ARNE GEIR; 
DIGERNES TRUDE 
HØYLAND; 
DIGERNES INGVE; 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 
Bjarne Rosenblad; 
Mattilsynet; 
Roger Tengsareid; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Lyse Energi AS; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland;
Dalane friluftsråd; 
Dalane Energi; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Landbrukskontoret

16 I 28.10.2011 Statens vegvesen
Uttalelse til reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 
7 og gnr. 52 bnr. 10 m.fl, hytteområde

17 I 03.11.2011
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Uttalelse til offentlig ettersyn - reguleringsplan for 
del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. -
hytteområde,

18 I 18.11.2011
Barnas representant i 
plan- og byggesaker

Uttalelse fra BR-representant til reguleringsplan 
for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. -

20 I 25.11.2011
Erling Ellingsen; 
Gabriel Sakdberg; 
Tor Henrik Voilås

Offentlig ettersyn og høring - reguleringsplan for 
del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. -
hytteområde, Eikestølveien

21 I 02.12.2011 Mattilsynet
Høringsinnspill - reguleringsplan for hytteområde 
Eikestølveien

22 I 03.12.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Innsigelse til reguleringsplan for fritidsboliger på 
gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19, Eikestølveien

23 U 16.07.2012
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 
52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, Eikestølveien

25 X 31.01.2013 Dag Kjetil Tonheim Justert forslag jfr. drøftingsmøte - Eikestølveien

24 I 01.02.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Kort oppsumering av drøftingsmøte -
Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 
52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, Eikestølveien

26 U 18.02.2013

VOILÅS TOR HENRIK; 
SKADBERG GABRIEL; 
SEGLEM SVEIN ARILD; 
GRASTVEIT KIRSTEN; 
FIMLAND GUNHILD 
MARIE; 
ELLINGSEN ERLING 
LEINE; 
EIGERSUND 

Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 
52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, Eikestølveien -
avgrenset høring
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KOMMUNE; 
EGELAND AUD 
TORILL; 
EGE TOR EINAR; 
EGE ODDVAR; 
EGE KÅRE; 
EGE ARNE GEIR; 
DIGERNES TRUDE 
HØYLAND; 
DIGERNES INGVE; 
Helge Waage

27 I 11.03.2013
Tor Henrik Voilås og 
Erling Leine Ellingsen

Høringsuttalelse reguleringsplan for del av gnr. 
51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m.fl. - hytteområde 
Eikestølveien

28 I 15.03.2013 Gabriel Skadberg
Innsigelse til reguleringsplan for del av gnr. 51 
bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m.fl. - hytteområde, 
Eikestølsveien - avgrenset høring

30 I 14.05.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Justering av reguleringsplan hytteområde, 
Eikestølveien - uttalelse

Parter i saken:
            
N DIGERNES INGVE KONG HARALDS GATE 

29
4340 BRYNE

N DIGERNES TRUDE 
HØYLAND

KONG HARALDS GATE 
29

4340 BRYNE

N EGE ARNE GEIR GAMLE EIGESVEIEN 
313

4375 HELLVIK

N EGE KÅRE V/ TORBJØRG 
EGE,EGE

4370 EGERSUND

N EGE ODDVAR KORSVEIEN 7 1820 SPYDEBERG
N EGE TOR EINAR EIGESVEIEN 300 4375 HELLVIK
N EGELAND AUD 

TORILL
DYRSAND,EIGESVEIEN 
505

4370 EGERSUND

N EIGERSUND 
KOMMUNE

Postboks 580 4379 EGERSUND

N ELLINGSEN ERLING 
LEINE

DAMSGÅRDSGATEN 
18

4370 EGERSUND

N FIMLAND GUNHILD 
MARIE

KIRKEGATEN 25 4370 EGERSUND

N GRASTVEIT 
KIRSTEN

BOWITZBAKKEN 3 4370 EGERSUND

N SEGLEM SVEIN 
ARILD

GAMLE EIGESVEIEN 
320

4375 HELLVIK

N SKADBERG GABRIEL MOSTUNVEGEN 22 4050 SOLA
N VOILÅS TOR HENRIK GAMLEVEIEN 52 4370 EGERSUND
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EIGERSUND KOMMUNE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR 
GNR. 51, BNR. 7 OG Gnr. 52, BNR 19. EIKESTØLVEIEN.

Plankart datert 08.06.11
Bestemmelser datert: 02.08.11, rev. 31.01.13.

§ 1 GENERELT

1.1 Formål:

Formålet med planen er å legge til rette for bygging av fritidsboliger med tilhørende anlegg, 
inkl. vannforsyning og renseanlegg.

1.2 Området skal reguleres til:

 Bebyggelse og anlegg.
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
 Grøntstruktur
 Landbruks-, natur- og friluftsområder
 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
 Hensynssoner

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

2.1 Fritidsboliger.

Innenfor områdene for fritidsboligbebyggelse kan det oppføres til sammen ti nye hytter der 
det er vist med byggegrenser. Hyttene kan oppføres i 1 etasje og eventuell hems. Hyttene skal 
plasseres innenfor de byggelinjene som er vist på reguleringsplanen. Endelig plassering blir 
fastsatt av kommunen ved utstikking.

Hyttenes BYA skal ikke overstige 75 m2. De skal ha saltak og mønehøyde ikke over 5,5 m 
målt fra topp grunnmur. Grunnmurshøyden skal holdes lav og blir endelig fastsatt av 
kommunen ved utstikking. Gesimshøyden skal ikke overstige 3,0 m over topp grunnmur. 
Takvinkelen skal ligge mellom 27 og 34o.

Terrasse uten takoverbygg skal ikke overstige 20 m2, jf. kommuneplanen.

Det kan ikke installeres toalett i hyttene før det er bygget renseanlegg med tilfredsstillende 
renseffekt, som er godkjent av Eigersund kommune. Kommunen kan tillate andre tekniske 
løsninger for toalett og avløp fra hyttene dersom kommunen finner at slike løsninger gir en
fullt ut tilfredsstillende behandling, drift og vedlikehold av avløp fra bebyggelse og ikke fører 
til forurensning av omgivelsene.

Kommunens bygningsmyndigheter skal ved behandling av søknad om tillatelse til tiltak påse 
at bebyggelsen får en god form og materialbehandling som er tilpasset omgivelsene og 
terrenget. Utvendige farger på bygninger skal godkjennes av bygningsmyndighetene.

Utgraving og planering av terreng skal begrenses til det absolutt nødvendige for den 
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bygningen som skal oppføres på tomten. Fyllinger skal tilpasses eksisterende terreng, 
pålegges jord og plantes og såes i.

Det tillates innlagt vann i hyttene etter at det er etablert tilfredsstillende vannforsyning og 
avløpet er sikret på en måte som er godkjent av Eigersund kommune. Forbruksvannet skal 
hentes fra borebrønn som er avmerket på reguleringsplankartet. Forbruksvannet skal 
gjennomgå en rensemetode som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Eksisterende bygninger inngår i planen og kan gjenoppføres med samme BYA og høyde 
dersom dette ikke er i strid med bestemmelsene i § 6.2 annet ledd.

Ved søknad om bygging / gjenoppføring av fritidsbolig (bygg for varig opphold) med gulv 
lavere enn 5,0 m over middelvannstanden, må det ved fagkyndig rapport dokumenteres at 
denne høyden gir en tilstrekkelig sikkerhet mot 200-års-flommen.

Søknad om tillatelse til tiltak skal redegjøre for:
 Bygningens plassering på tomten.
 Situasjonsplan i M=1:200 som viser bygninger, murer, utvendige trapper, 

skjæringer, fyllinger og materialbruk.
 Terrengsnitt som viser tomten og minst 5 m inn på naboeiendom, eksisterende og 

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

det redegjøres for.
 Fasader, snitt og planer i M=1:100.
 Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA).

2.2 Avløpsanlegg.

Innenfor det området som ligger nær Eikestølveien kan det bygges renseanlegg for 
avløpsvann. Avløpsanlegget skal godkjennes av Eigersund kommune. 

Innenfor det området som ligger lengst fra Eikestølveien kan det bygges pumpestasjon for 
avløpsvann.

§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PLBL. 
§ 12-5, NR 2.)

3.1 Kjøreveg.

Eikestølveien og Fv. 63 er åpne for allmennheten. 

3.2 Parkering.

På dette området skal det opparbeides parkeringsplass for 1,5 personbil per fritidsbolig som er 
/ blir bygget i planområdet. Minst 1 parkeringsplass skal være reservert for bevegelses-
hemmede.

3.3 Gangvei.

Det kan i forbindelse med opparbeidelse av hyttefeltet nord for Eikestølveien bygges en inntil 
3 m bred anleggsvei der det er vist gangvei på reguleringsplanen. Når alle de 5 nordligste 
hyttene i dette feltet er bygget, skal bredden på denne anleggsveien reduseres til maksimalt 1 

Side 31 av 999



3

m, ved at det legges jord og lignende inn på sidene av anleggsveien.

3.4 Annen veggrunn.

Langs deler av Fv. 63 er det regulert inn et 3 m bredt belte som annen veggrunn.

§ 4 GRØNTSTRUKTUR (PLBL. § 12-5 NR. 3)

4.1 Turdrag.

Turdraget er åpent for allmennheten. For øvrig disponerer hjemmelshaver det som i dag.

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

5.1 Landbruksområde.

I disse områdene kan det drives tradisjonelt landbruk. 

5.2 Friluftsområde land.

I disse områdene har allmennheten fri ferdsel. Det kan ikke oppføres bygninger eller gjøres 
tiltak i området som er i strid med allmennhetens interesser.

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

6.1 Friluftsområde i vassdrag.

Dette området kan benyttes av allmennheten til friluftsliv. 

§ 7 HENSYNSSONER (PLBL. § 12-6).

7.1 Frisikt.

I sikttrekantene er det ikke tillatt med konstruksjoner eller vegetasjon som rager høyere enn 
0,5 m over tilstøtende vegers planum.

7.2 Høyspent.

Innenfor det området som er vist som fareområde høyspent på reguleringsplanen er det ikke 
tillatt å bygge fritidsboliger.

Før evt. gjenoppføring av eksisterende bygninger for varig opphold i faresonen for høyspent 
må det gjennomføres en fagkyndig vurdering som dokumenterer at slik gjenoppføring er 
forsvarlig.

7.3 Restriksjonsområde drikkevann.

I dette området skal det ikke foregå aktiviteter som kan virke negativt inn på vannkvaliteten i 
borebrønnen.

Side 32 av 999



4

§ 8 FELLESBESTEMMELSER.

8.1 Gjerder.

Det tillates ikke ført opp gjerder mellom tomtene eller på annen måte hindre fri ferdsel.

8.2 Kabler.

Framføring av strøm m.m. i planområdet skal skje ved jordkabel.

8.3 Eksisterende terreng og vegetasjon.

Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst mulig utstrekning. På bratte tomter 
skal det velges terrengtilpassede hustyper.

Naturen skal bevares som et skogsområde. Det er ikke tillatt å fjerne skogen ut over ordinær 
skjøtsel.

8.4 Unntak.

Bygningsmyndighetene kan når spesielle grunner foreligger, etter begrunnet søknad, gjøre 
unntak fra planen og disse bestemmelsene.

8.5 Utbyggingsavtale.

Eigersund kommune kan kreve utbyggingsavtale med utbygger.

9. REKKEFØLGEBESTEMMELSER.

9.1 Vegkryss.

Før det kan gis tillatelse til anleggs- og byggearbeider skal kryssområdet med fylkesvegen 
være opparbeidet og godkjent av Statens vegvesen. Dette skal avtales nærmere med Statens 
vegvesen.

Eigersund kommune, den        /         2013.

___________________
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EIGERSUND KOMMUNE

Målestokk

REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER FOR

SAKSBEHANDLING

Kommunestyrets vedtak:
2. gangs behandling i Miljøutvalget

1. gangs behandling i Miljøutvalget
Offentlig høring

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet

PLANEN UTARBEIDET AV:

SAKS-
NR.DATO SIGN.

N

Koordinatsystem: UTM sone 32 / Euref89

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

Avløpsanlegg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Kjørevei

(PLBL. § 12-5 nr 2.)

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

Jordbruk

Hensynssoner
(PLBL. § 12-6)

Frisikt

Sikringssoner

TEGNFORKLARING

Linjetyper

Planens begrensninger

Formålsgrense

Byggegrense

Frisiktliinje

Reguleringsendringer

Plannummer:

Fritidsboliger Eikestølveien. Alt. 1

Siv.ing. Magne Eikanger. Rev. 10.10.11

1:1000

08.06.11

Bruk og vern av sjø og vassdrag

Friluftsområde i vassdrag

Parkering

Fritidsboliger

(PLBL. § 12-5 nr 6)

Omriss av eksisterende bygning
som inngår i planen

09.06.10                        MEi

Høyspent

Restriksjon Borebrønn

Annen veigrunn

Gangvei

Friluftsområde

Regulert tomtegrense

Avkjørsel

Side 38 av 999



EIGERSUND KOMMUNE

Målestokk

REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER FOR

SAKSBEHANDLING

Kommunestyrets vedtak:
2. gangs behandling i Miljøutvalget

1. gangs behandling i Miljøutvalget
Offentlig høring

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet

PLANEN UTARBEIDET AV:

SAKS-
NR.DATO SIGN.

N

Koordinatsystem: UTM sone 32 / Euref89

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

Avløpsanlegg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Kjørevei

(PLBL. § 12-5 nr 2.)

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

Jordbruk

Hensynssoner
(PLBL. § 12-6)

Frisikt

Sikringssoner

TEGNFORKLARING

Linjetyper

Planens begrensninger

Formålsgrense

Byggegrense

Frisiktliinje

Reguleringsendringer

Plannummer:

Fritidsboliger Eikestølveien. Alt. 2

Siv.ing. Magne Eikanger. Rev. sist 31.01.13

1:1000

08.06.11

Bruk og vern av sjø og vassdrag

Friluftsområde i vassdrag

Parkering

Fritidsboliger

(PLBL. § 12-5 nr 6)

Omriss av eksisterende bygning
som inngår i planen

09.06.10                        MEi

Høyspent

Restriksjon Borebrønn

Annen veigrunn

Gangvei

Friluftsområde

Regulert tomtegrense

Avkjørsel

Grønnstruktur
Turdrag
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sageidet Morten 

Sendt: 01.02.2013 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: 
Emne: SV: Kort oppsumering av drøftingsmøte - Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 
19 m. fl. - hytteområde, Eikestølveien 
________________________________________________________________ 

 Vi godkjenner referatet.

mvh

Morten Sageidet

plankoordinator

Fylkesmannen i Rogaland

Miljøvernavdelinga

tlf 51568911

mos@fmro.no <mailto:mos@fmro.no>

Fra: Dag Kjetil Tonheim [mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no] 
Sendt: 24. januar 2013 10:07
Til: Sageidet Morten
Emne: Kort oppsumering av drøftingsmøte - Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 
m. fl. - hytteområde, Eikestølveien
Viktighet: Høy

Det ble gjennomført drøftingsmøte mellom Fylkesmannen i Rogaland og Eigersund kommune den 
14.12.2012. Bakgrunnen for drøftingsmøtet var innsigelse fremmet i brev til kommunen datert 03.12.11. 
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Innsigelsen gikk på at byggeområdet for fritidsbolig går helt ned til vassdraget i høringsutkastet og er 
begrunnet med å sikre ferdsel og en naturlig vegetasjonssone.

Konklusjonen på drøftingsmøtet er at sonen mellom eksisterende fritidsbebyggelse og vassdraget må 
settes av som grøntstruktur. Eigersund kommune vurderer at grøntstruktur vil tilfredsstille og imøtekomme 
innsigelsen. Planen blir endret og sendt til grunneiere for ev. uttale før saken fremmes til endelig 
behandling.

Mvh

Dag Kjetil Tonheim

Plankontoret
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Plankontoret

  
  

VOILÅS TOR HENRIK

GAMLEVEIEN 52
4370 EGERSUND

Vår ref.: 13/5209 / 07/3099 / PL-, FA-L12, GBR-52/19, GBR-51/7 Dato: 18.02.2013

Saksbehandler: Dag Kjetil Tonheim Direkte telefon: 51 46 83 21 /   

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

Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, 
Eikestølveien - avgrenset høring 

I forbindelse med at reguleringsplanen var til offentlig ettersyn, ble det fremmet innsigelse til deler 
av reguleringsplan fra fylkesmannen i Rogaland Det ble gjennomført drøftingsmøte mellom 
Fylkesmannen i Rogaland og Eigersund kommune den 14.12.2012. Innsigelsen gikk på at 
byggeområdet for fritidsbolig går helt ned til vassdraget og er begrunnet med å sikre ferdsel og en 
naturlig vegetasjonssone. Konklusjonen på drøftingsmøtet er at sonen mellom eksisterende 
fritidsbebyggelse og vassdraget settes av som grøntstruktur. Eigersund kommune vurderer at 
grøntstruktur vil tilfredsstille og imøtekomme innsigelsen på en mest mulig skånsom måte.

Forslaget til justert plankart, bestemmelser og referat fra drøftingsmøte er lagt ut til offentlig 
ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 22.02.13-05.04.13. Plankart, 
bestemmelser og referat er også lagt ut på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring. 

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 
Egersund, innen 15.03.13. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med 
plankontoret på 51468000.

Med vennlig hilsen

Dag Kjetil Tonheim (s)
Plansjef

Likelydende brev sendt til:     

DIGERNES INGVE
KONG HARALDS GATE 
29

4340 BRYNE

DIGERNES TRUDE 
HØYLAND

KONG HARALDS GATE 
29

4340 BRYNE

EGE ARNE GEIR
GAMLE EIGESVEIEN 
313

4375 HELLVIK

EGE KÅRE V/ TORBJØRG EGE,EGE 4370 EGERSUND
EGE ODDVAR KORSVEIEN 7 1820 SPYDEBERG
EGE TOR EINAR EIGESVEIEN 300 4375 HELLVIK
EGELAND AUD TORILL DYRSAND,EIGESVEIEN 4370 EGERSUNDSide 49 av 999
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505
EIGERSUND KOMMUNE Postboks 580 4379 EGERSUND
ELLINGSEN ERLING 
LEINE

DAMSGÅRDSGATEN 18 4370 EGERSUND

FIMLAND GUNHILD 
MARIE

KIRKEGATEN 25 4370 EGERSUND

GRASTVEIT KIRSTEN BOWITZBAKKEN 3 4370 EGERSUND

SEGLEM SVEIN ARILD
GAMLE EIGESVEIEN 
320

4375 HELLVIK

SKADBERG GABRIEL MOSTUNVEGEN 22 4050 SOLA
VOILÅS TOR HENRIK GAMLEVEIEN 52 4370 EGERSUND
Helge Waage Bygg- og eiendomssjef
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Plankontoret

  
  

SKADBERG GABRIEL

MOSTUNVEGEN 22
4050 SOLA

Vår ref.: 13/5209 / 07/3099 / PL-, FA-L12, GBR-52/19, GBR-51/7 Dato: 18.02.2013

Saksbehandler: Dag Kjetil Tonheim Direkte telefon: 51 46 83 21 /   

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

Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, 
Eikestølveien - avgrenset høring 

I forbindelse med at reguleringsplanen var til offentlig ettersyn, ble det fremmet innsigelse til deler 
av reguleringsplan fra fylkesmannen i Rogaland Det ble gjennomført drøftingsmøte mellom 
Fylkesmannen i Rogaland og Eigersund kommune den 14.12.2012. Innsigelsen gikk på at 
byggeområdet for fritidsbolig går helt ned til vassdraget og er begrunnet med å sikre ferdsel og en 
naturlig vegetasjonssone. Konklusjonen på drøftingsmøtet er at sonen mellom eksisterende 
fritidsbebyggelse og vassdraget settes av som grøntstruktur. Eigersund kommune vurderer at 
grøntstruktur vil tilfredsstille og imøtekomme innsigelsen på en mest mulig skånsom måte.

Forslaget til justert plankart, bestemmelser og referat fra drøftingsmøte er lagt ut til offentlig 
ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 22.02.13-05.04.13. Plankart, 
bestemmelser og referat er også lagt ut på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring. 

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 
Egersund, innen 15.03.13. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med 
plankontoret på 51468000.

Med vennlig hilsen

Dag Kjetil Tonheim (s)
Plansjef

Likelydende brev sendt til:     

DIGERNES INGVE
KONG HARALDS GATE 
29

4340 BRYNE

DIGERNES TRUDE 
HØYLAND

KONG HARALDS GATE 
29

4340 BRYNE

EGE ARNE GEIR
GAMLE EIGESVEIEN 
313

4375 HELLVIK

EGE KÅRE V/ TORBJØRG EGE,EGE 4370 EGERSUND
EGE ODDVAR KORSVEIEN 7 1820 SPYDEBERG
EGE TOR EINAR EIGESVEIEN 300 4375 HELLVIK
EGELAND AUD TORILL DYRSAND,EIGESVEIEN 4370 EGERSUNDSide 51 av 999
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505
EIGERSUND KOMMUNE Postboks 580 4379 EGERSUND
ELLINGSEN ERLING 
LEINE

DAMSGÅRDSGATEN 18 4370 EGERSUND

FIMLAND GUNHILD 
MARIE

KIRKEGATEN 25 4370 EGERSUND

GRASTVEIT KIRSTEN BOWITZBAKKEN 3 4370 EGERSUND

SEGLEM SVEIN ARILD
GAMLE EIGESVEIEN 
320

4375 HELLVIK

SKADBERG GABRIEL MOSTUNVEGEN 22 4050 SOLA
VOILÅS TOR HENRIK GAMLEVEIEN 52 4370 EGERSUND
Helge Waage Bygg- og eiendomssjef
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Plankontoret

  
  

SEGLEM SVEIN ARILD

GAMLE EIGESVEIEN 320
4375 HELLVIK

Vår ref.: 13/5209 / 07/3099 / PL-, FA-L12, GBR-52/19, GBR-51/7 Dato: 18.02.2013

Saksbehandler: Dag Kjetil Tonheim Direkte telefon: 51 46 83 21 /   

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

Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, 
Eikestølveien - avgrenset høring 

I forbindelse med at reguleringsplanen var til offentlig ettersyn, ble det fremmet innsigelse til deler 
av reguleringsplan fra fylkesmannen i Rogaland Det ble gjennomført drøftingsmøte mellom 
Fylkesmannen i Rogaland og Eigersund kommune den 14.12.2012. Innsigelsen gikk på at 
byggeområdet for fritidsbolig går helt ned til vassdraget og er begrunnet med å sikre ferdsel og en 
naturlig vegetasjonssone. Konklusjonen på drøftingsmøtet er at sonen mellom eksisterende 
fritidsbebyggelse og vassdraget settes av som grøntstruktur. Eigersund kommune vurderer at 
grøntstruktur vil tilfredsstille og imøtekomme innsigelsen på en mest mulig skånsom måte.

Forslaget til justert plankart, bestemmelser og referat fra drøftingsmøte er lagt ut til offentlig 
ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 22.02.13-05.04.13. Plankart, 
bestemmelser og referat er også lagt ut på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring. 

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 
Egersund, innen 15.03.13. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med 
plankontoret på 51468000.

Med vennlig hilsen

Dag Kjetil Tonheim (s)
Plansjef

Likelydende brev sendt til:     

DIGERNES INGVE
KONG HARALDS GATE 
29

4340 BRYNE

DIGERNES TRUDE 
HØYLAND

KONG HARALDS GATE 
29

4340 BRYNE

EGE ARNE GEIR
GAMLE EIGESVEIEN 
313

4375 HELLVIK

EGE KÅRE V/ TORBJØRG EGE,EGE 4370 EGERSUND
EGE ODDVAR KORSVEIEN 7 1820 SPYDEBERG
EGE TOR EINAR EIGESVEIEN 300 4375 HELLVIK
EGELAND AUD TORILL DYRSAND,EIGESVEIEN 4370 EGERSUNDSide 53 av 999
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505
EIGERSUND KOMMUNE Postboks 580 4379 EGERSUND
ELLINGSEN ERLING 
LEINE

DAMSGÅRDSGATEN 18 4370 EGERSUND

FIMLAND GUNHILD 
MARIE

KIRKEGATEN 25 4370 EGERSUND

GRASTVEIT KIRSTEN BOWITZBAKKEN 3 4370 EGERSUND

SEGLEM SVEIN ARILD
GAMLE EIGESVEIEN 
320

4375 HELLVIK

SKADBERG GABRIEL MOSTUNVEGEN 22 4050 SOLA
VOILÅS TOR HENRIK GAMLEVEIEN 52 4370 EGERSUND
Helge Waage Bygg- og eiendomssjef
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Plankontoret

  
  

GRASTVEIT KIRSTEN

BOWITZBAKKEN 3
4370 EGERSUND

Vår ref.: 13/5209 / 07/3099 / PL-, FA-L12, GBR-52/19, GBR-51/7 Dato: 18.02.2013

Saksbehandler: Dag Kjetil Tonheim Direkte telefon: 51 46 83 21 /   

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

Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, 
Eikestølveien - avgrenset høring 

I forbindelse med at reguleringsplanen var til offentlig ettersyn, ble det fremmet innsigelse til deler 
av reguleringsplan fra fylkesmannen i Rogaland Det ble gjennomført drøftingsmøte mellom 
Fylkesmannen i Rogaland og Eigersund kommune den 14.12.2012. Innsigelsen gikk på at 
byggeområdet for fritidsbolig går helt ned til vassdraget og er begrunnet med å sikre ferdsel og en 
naturlig vegetasjonssone. Konklusjonen på drøftingsmøtet er at sonen mellom eksisterende 
fritidsbebyggelse og vassdraget settes av som grøntstruktur. Eigersund kommune vurderer at 
grøntstruktur vil tilfredsstille og imøtekomme innsigelsen på en mest mulig skånsom måte.

Forslaget til justert plankart, bestemmelser og referat fra drøftingsmøte er lagt ut til offentlig 
ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 22.02.13-05.04.13. Plankart, 
bestemmelser og referat er også lagt ut på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring. 

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 
Egersund, innen 15.03.13. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med 
plankontoret på 51468000.

Med vennlig hilsen

Dag Kjetil Tonheim (s)
Plansjef

Likelydende brev sendt til:     

DIGERNES INGVE
KONG HARALDS GATE 
29

4340 BRYNE

DIGERNES TRUDE 
HØYLAND

KONG HARALDS GATE 
29

4340 BRYNE

EGE ARNE GEIR
GAMLE EIGESVEIEN 
313

4375 HELLVIK

EGE KÅRE V/ TORBJØRG EGE,EGE 4370 EGERSUND
EGE ODDVAR KORSVEIEN 7 1820 SPYDEBERG
EGE TOR EINAR EIGESVEIEN 300 4375 HELLVIK
EGELAND AUD TORILL DYRSAND,EIGESVEIEN 4370 EGERSUNDSide 55 av 999
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SEGLEM SVEIN ARILD
GAMLE EIGESVEIEN 
320

4375 HELLVIK

SKADBERG GABRIEL MOSTUNVEGEN 22 4050 SOLA
VOILÅS TOR HENRIK GAMLEVEIEN 52 4370 EGERSUND
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Plankontoret

  
  

FIMLAND GUNHILD MARIE

KIRKEGATEN 25
4370 EGERSUND

Vår ref.: 13/5209 / 07/3099 / PL-, FA-L12, GBR-52/19, GBR-51/7 Dato: 18.02.2013

Saksbehandler: Dag Kjetil Tonheim Direkte telefon: 51 46 83 21 /   

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

Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, 
Eikestølveien - avgrenset høring 

I forbindelse med at reguleringsplanen var til offentlig ettersyn, ble det fremmet innsigelse til deler 
av reguleringsplan fra fylkesmannen i Rogaland Det ble gjennomført drøftingsmøte mellom 
Fylkesmannen i Rogaland og Eigersund kommune den 14.12.2012. Innsigelsen gikk på at 
byggeområdet for fritidsbolig går helt ned til vassdraget og er begrunnet med å sikre ferdsel og en 
naturlig vegetasjonssone. Konklusjonen på drøftingsmøtet er at sonen mellom eksisterende 
fritidsbebyggelse og vassdraget settes av som grøntstruktur. Eigersund kommune vurderer at 
grøntstruktur vil tilfredsstille og imøtekomme innsigelsen på en mest mulig skånsom måte.

Forslaget til justert plankart, bestemmelser og referat fra drøftingsmøte er lagt ut til offentlig 
ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 22.02.13-05.04.13. Plankart, 
bestemmelser og referat er også lagt ut på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring. 

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 
Egersund, innen 15.03.13. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med 
plankontoret på 51468000.

Med vennlig hilsen

Dag Kjetil Tonheim (s)
Plansjef

Likelydende brev sendt til:     

DIGERNES INGVE
KONG HARALDS GATE 
29

4340 BRYNE

DIGERNES TRUDE 
HØYLAND

KONG HARALDS GATE 
29

4340 BRYNE

EGE ARNE GEIR
GAMLE EIGESVEIEN 
313

4375 HELLVIK

EGE KÅRE V/ TORBJØRG EGE,EGE 4370 EGERSUND
EGE ODDVAR KORSVEIEN 7 1820 SPYDEBERG
EGE TOR EINAR EIGESVEIEN 300 4375 HELLVIK
EGELAND AUD TORILL DYRSAND,EIGESVEIEN 4370 EGERSUNDSide 57 av 999
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Plankontoret

  
  

ELLINGSEN ERLING LEINE

DAMSGÅRDSGATEN 18
4370 EGERSUND

Vår ref.: 13/5209 / 07/3099 / PL-, FA-L12, GBR-52/19, GBR-51/7 Dato: 18.02.2013

Saksbehandler: Dag Kjetil Tonheim Direkte telefon: 51 46 83 21 /   

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

Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, 
Eikestølveien - avgrenset høring 

I forbindelse med at reguleringsplanen var til offentlig ettersyn, ble det fremmet innsigelse til deler 
av reguleringsplan fra fylkesmannen i Rogaland Det ble gjennomført drøftingsmøte mellom 
Fylkesmannen i Rogaland og Eigersund kommune den 14.12.2012. Innsigelsen gikk på at 
byggeområdet for fritidsbolig går helt ned til vassdraget og er begrunnet med å sikre ferdsel og en 
naturlig vegetasjonssone. Konklusjonen på drøftingsmøtet er at sonen mellom eksisterende 
fritidsbebyggelse og vassdraget settes av som grøntstruktur. Eigersund kommune vurderer at 
grøntstruktur vil tilfredsstille og imøtekomme innsigelsen på en mest mulig skånsom måte.

Forslaget til justert plankart, bestemmelser og referat fra drøftingsmøte er lagt ut til offentlig 
ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 22.02.13-05.04.13. Plankart, 
bestemmelser og referat er også lagt ut på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring. 

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 
Egersund, innen 15.03.13. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med 
plankontoret på 51468000.

Med vennlig hilsen

Dag Kjetil Tonheim (s)
Plansjef

Likelydende brev sendt til:     

DIGERNES INGVE
KONG HARALDS GATE 
29

4340 BRYNE

DIGERNES TRUDE 
HØYLAND

KONG HARALDS GATE 
29

4340 BRYNE

EGE ARNE GEIR
GAMLE EIGESVEIEN 
313

4375 HELLVIK

EGE KÅRE V/ TORBJØRG EGE,EGE 4370 EGERSUND
EGE ODDVAR KORSVEIEN 7 1820 SPYDEBERG
EGE TOR EINAR EIGESVEIEN 300 4375 HELLVIK
EGELAND AUD TORILL DYRSAND,EIGESVEIEN 4370 EGERSUNDSide 59 av 999
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Plankontoret

  
  

EIGERSUND KOMMUNE

Postboks 580
4379 EGERSUND

Vår ref.: 13/5209 / 07/3099 / PL-, FA-L12, GBR-52/19, GBR-51/7 Dato: 18.02.2013

Saksbehandler: Dag Kjetil Tonheim Direkte telefon: 51 46 83 21 /   

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

Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, 
Eikestølveien - avgrenset høring 

I forbindelse med at reguleringsplanen var til offentlig ettersyn, ble det fremmet innsigelse til deler 
av reguleringsplan fra fylkesmannen i Rogaland Det ble gjennomført drøftingsmøte mellom 
Fylkesmannen i Rogaland og Eigersund kommune den 14.12.2012. Innsigelsen gikk på at 
byggeområdet for fritidsbolig går helt ned til vassdraget og er begrunnet med å sikre ferdsel og en 
naturlig vegetasjonssone. Konklusjonen på drøftingsmøtet er at sonen mellom eksisterende 
fritidsbebyggelse og vassdraget settes av som grøntstruktur. Eigersund kommune vurderer at 
grøntstruktur vil tilfredsstille og imøtekomme innsigelsen på en mest mulig skånsom måte.

Forslaget til justert plankart, bestemmelser og referat fra drøftingsmøte er lagt ut til offentlig 
ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 22.02.13-05.04.13. Plankart, 
bestemmelser og referat er også lagt ut på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring. 

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 
Egersund, innen 15.03.13. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med 
plankontoret på 51468000.

Med vennlig hilsen

Dag Kjetil Tonheim (s)
Plansjef

Likelydende brev sendt til:     

DIGERNES INGVE
KONG HARALDS GATE 
29

4340 BRYNE

DIGERNES TRUDE 
HØYLAND

KONG HARALDS GATE 
29

4340 BRYNE

EGE ARNE GEIR
GAMLE EIGESVEIEN 
313

4375 HELLVIK

EGE KÅRE V/ TORBJØRG EGE,EGE 4370 EGERSUND
EGE ODDVAR KORSVEIEN 7 1820 SPYDEBERG
EGE TOR EINAR EIGESVEIEN 300 4375 HELLVIK
EGELAND AUD TORILL DYRSAND,EIGESVEIEN 4370 EGERSUNDSide 61 av 999
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Plankontoret

  
  

EGELAND AUD TORILL

DYRSAND,EIGESVEIEN 505
4370 EGERSUND

Vår ref.: 13/5209 / 07/3099 / PL-, FA-L12, GBR-52/19, GBR-51/7 Dato: 18.02.2013

Saksbehandler: Dag Kjetil Tonheim Direkte telefon: 51 46 83 21 /   

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

Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, 
Eikestølveien - avgrenset høring 

I forbindelse med at reguleringsplanen var til offentlig ettersyn, ble det fremmet innsigelse til deler 
av reguleringsplan fra fylkesmannen i Rogaland Det ble gjennomført drøftingsmøte mellom 
Fylkesmannen i Rogaland og Eigersund kommune den 14.12.2012. Innsigelsen gikk på at 
byggeområdet for fritidsbolig går helt ned til vassdraget og er begrunnet med å sikre ferdsel og en 
naturlig vegetasjonssone. Konklusjonen på drøftingsmøtet er at sonen mellom eksisterende 
fritidsbebyggelse og vassdraget settes av som grøntstruktur. Eigersund kommune vurderer at 
grøntstruktur vil tilfredsstille og imøtekomme innsigelsen på en mest mulig skånsom måte.

Forslaget til justert plankart, bestemmelser og referat fra drøftingsmøte er lagt ut til offentlig 
ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 22.02.13-05.04.13. Plankart, 
bestemmelser og referat er også lagt ut på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring. 

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 
Egersund, innen 15.03.13. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med 
plankontoret på 51468000.

Med vennlig hilsen

Dag Kjetil Tonheim (s)
Plansjef

Likelydende brev sendt til:     

DIGERNES INGVE
KONG HARALDS GATE 
29

4340 BRYNE

DIGERNES TRUDE 
HØYLAND

KONG HARALDS GATE 
29

4340 BRYNE

EGE ARNE GEIR
GAMLE EIGESVEIEN 
313

4375 HELLVIK

EGE KÅRE V/ TORBJØRG EGE,EGE 4370 EGERSUND
EGE ODDVAR KORSVEIEN 7 1820 SPYDEBERG
EGE TOR EINAR EIGESVEIEN 300 4375 HELLVIK
EGELAND AUD TORILL DYRSAND,EIGESVEIEN 4370 EGERSUNDSide 63 av 999
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Plankontoret

  
  

EGE TOR EINAR

EIGESVEIEN 300
4375 HELLVIK

Vår ref.: 13/5209 / 07/3099 / PL-, FA-L12, GBR-52/19, GBR-51/7 Dato: 18.02.2013

Saksbehandler: Dag Kjetil Tonheim Direkte telefon: 51 46 83 21 /   

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

Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, 
Eikestølveien - avgrenset høring 

I forbindelse med at reguleringsplanen var til offentlig ettersyn, ble det fremmet innsigelse til deler 
av reguleringsplan fra fylkesmannen i Rogaland Det ble gjennomført drøftingsmøte mellom 
Fylkesmannen i Rogaland og Eigersund kommune den 14.12.2012. Innsigelsen gikk på at 
byggeområdet for fritidsbolig går helt ned til vassdraget og er begrunnet med å sikre ferdsel og en 
naturlig vegetasjonssone. Konklusjonen på drøftingsmøtet er at sonen mellom eksisterende 
fritidsbebyggelse og vassdraget settes av som grøntstruktur. Eigersund kommune vurderer at 
grøntstruktur vil tilfredsstille og imøtekomme innsigelsen på en mest mulig skånsom måte.

Forslaget til justert plankart, bestemmelser og referat fra drøftingsmøte er lagt ut til offentlig 
ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 22.02.13-05.04.13. Plankart, 
bestemmelser og referat er også lagt ut på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring. 

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 
Egersund, innen 15.03.13. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med 
plankontoret på 51468000.

Med vennlig hilsen

Dag Kjetil Tonheim (s)
Plansjef

Likelydende brev sendt til:     

DIGERNES INGVE
KONG HARALDS GATE 
29

4340 BRYNE

DIGERNES TRUDE 
HØYLAND

KONG HARALDS GATE 
29

4340 BRYNE

EGE ARNE GEIR
GAMLE EIGESVEIEN 
313

4375 HELLVIK

EGE KÅRE V/ TORBJØRG EGE,EGE 4370 EGERSUND
EGE ODDVAR KORSVEIEN 7 1820 SPYDEBERG
EGE TOR EINAR EIGESVEIEN 300 4375 HELLVIK
EGELAND AUD TORILL DYRSAND,EIGESVEIEN 4370 EGERSUNDSide 65 av 999
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Plankontoret

  
  

EGE ODDVAR

KORSVEIEN 7
1820 SPYDEBERG

Vår ref.: 13/5209 / 07/3099 / PL-, FA-L12, GBR-52/19, GBR-51/7 Dato: 18.02.2013

Saksbehandler: Dag Kjetil Tonheim Direkte telefon: 51 46 83 21 /   

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

Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, 
Eikestølveien - avgrenset høring 

I forbindelse med at reguleringsplanen var til offentlig ettersyn, ble det fremmet innsigelse til deler 
av reguleringsplan fra fylkesmannen i Rogaland Det ble gjennomført drøftingsmøte mellom 
Fylkesmannen i Rogaland og Eigersund kommune den 14.12.2012. Innsigelsen gikk på at 
byggeområdet for fritidsbolig går helt ned til vassdraget og er begrunnet med å sikre ferdsel og en 
naturlig vegetasjonssone. Konklusjonen på drøftingsmøtet er at sonen mellom eksisterende 
fritidsbebyggelse og vassdraget settes av som grøntstruktur. Eigersund kommune vurderer at 
grøntstruktur vil tilfredsstille og imøtekomme innsigelsen på en mest mulig skånsom måte.

Forslaget til justert plankart, bestemmelser og referat fra drøftingsmøte er lagt ut til offentlig 
ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 22.02.13-05.04.13. Plankart, 
bestemmelser og referat er også lagt ut på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring. 

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 
Egersund, innen 15.03.13. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med 
plankontoret på 51468000.

Med vennlig hilsen

Dag Kjetil Tonheim (s)
Plansjef

Likelydende brev sendt til:     

DIGERNES INGVE
KONG HARALDS GATE 
29

4340 BRYNE

DIGERNES TRUDE 
HØYLAND

KONG HARALDS GATE 
29

4340 BRYNE

EGE ARNE GEIR
GAMLE EIGESVEIEN 
313

4375 HELLVIK

EGE KÅRE V/ TORBJØRG EGE,EGE 4370 EGERSUND
EGE ODDVAR KORSVEIEN 7 1820 SPYDEBERG
EGE TOR EINAR EIGESVEIEN 300 4375 HELLVIK
EGELAND AUD TORILL DYRSAND,EIGESVEIEN 4370 EGERSUNDSide 67 av 999
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Plankontoret

  
  

EGE KÅRE

V/ TORBJØRG EGE,EGE
4370 EGERSUND

Vår ref.: 13/5209 / 07/3099 / PL-, FA-L12, GBR-52/19, GBR-51/7 Dato: 18.02.2013

Saksbehandler: Dag Kjetil Tonheim Direkte telefon: 51 46 83 21 /   

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

Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, 
Eikestølveien - avgrenset høring 

I forbindelse med at reguleringsplanen var til offentlig ettersyn, ble det fremmet innsigelse til deler 
av reguleringsplan fra fylkesmannen i Rogaland Det ble gjennomført drøftingsmøte mellom 
Fylkesmannen i Rogaland og Eigersund kommune den 14.12.2012. Innsigelsen gikk på at 
byggeområdet for fritidsbolig går helt ned til vassdraget og er begrunnet med å sikre ferdsel og en 
naturlig vegetasjonssone. Konklusjonen på drøftingsmøtet er at sonen mellom eksisterende 
fritidsbebyggelse og vassdraget settes av som grøntstruktur. Eigersund kommune vurderer at 
grøntstruktur vil tilfredsstille og imøtekomme innsigelsen på en mest mulig skånsom måte.

Forslaget til justert plankart, bestemmelser og referat fra drøftingsmøte er lagt ut til offentlig 
ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 22.02.13-05.04.13. Plankart, 
bestemmelser og referat er også lagt ut på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring. 

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 
Egersund, innen 15.03.13. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med 
plankontoret på 51468000.

Med vennlig hilsen

Dag Kjetil Tonheim (s)
Plansjef

Likelydende brev sendt til:     
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Plankontoret

  
  

EGE ARNE GEIR

GAMLE EIGESVEIEN 313
4375 HELLVIK

Vår ref.: 13/5209 / 07/3099 / PL-, FA-L12, GBR-52/19, GBR-51/7 Dato: 18.02.2013

Saksbehandler: Dag Kjetil Tonheim Direkte telefon: 51 46 83 21 /   

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

Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, 
Eikestølveien - avgrenset høring 

I forbindelse med at reguleringsplanen var til offentlig ettersyn, ble det fremmet innsigelse til deler 
av reguleringsplan fra fylkesmannen i Rogaland Det ble gjennomført drøftingsmøte mellom 
Fylkesmannen i Rogaland og Eigersund kommune den 14.12.2012. Innsigelsen gikk på at 
byggeområdet for fritidsbolig går helt ned til vassdraget og er begrunnet med å sikre ferdsel og en 
naturlig vegetasjonssone. Konklusjonen på drøftingsmøtet er at sonen mellom eksisterende 
fritidsbebyggelse og vassdraget settes av som grøntstruktur. Eigersund kommune vurderer at 
grøntstruktur vil tilfredsstille og imøtekomme innsigelsen på en mest mulig skånsom måte.

Forslaget til justert plankart, bestemmelser og referat fra drøftingsmøte er lagt ut til offentlig 
ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 22.02.13-05.04.13. Plankart, 
bestemmelser og referat er også lagt ut på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring. 

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 
Egersund, innen 15.03.13. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med 
plankontoret på 51468000.

Med vennlig hilsen

Dag Kjetil Tonheim (s)
Plansjef

Likelydende brev sendt til:     
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Plankontoret

  
  

DIGERNES TRUDE HØYLAND

KONG HARALDS GATE 29
4340 BRYNE

Vår ref.: 13/5209 / 07/3099 / PL-, FA-L12, GBR-52/19, GBR-51/7 Dato: 18.02.2013

Saksbehandler: Dag Kjetil Tonheim Direkte telefon: 51 46 83 21 /   

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

Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, 
Eikestølveien - avgrenset høring 

I forbindelse med at reguleringsplanen var til offentlig ettersyn, ble det fremmet innsigelse til deler 
av reguleringsplan fra fylkesmannen i Rogaland Det ble gjennomført drøftingsmøte mellom 
Fylkesmannen i Rogaland og Eigersund kommune den 14.12.2012. Innsigelsen gikk på at 
byggeområdet for fritidsbolig går helt ned til vassdraget og er begrunnet med å sikre ferdsel og en 
naturlig vegetasjonssone. Konklusjonen på drøftingsmøtet er at sonen mellom eksisterende 
fritidsbebyggelse og vassdraget settes av som grøntstruktur. Eigersund kommune vurderer at 
grøntstruktur vil tilfredsstille og imøtekomme innsigelsen på en mest mulig skånsom måte.

Forslaget til justert plankart, bestemmelser og referat fra drøftingsmøte er lagt ut til offentlig 
ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 22.02.13-05.04.13. Plankart, 
bestemmelser og referat er også lagt ut på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring. 

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 
Egersund, innen 15.03.13. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med 
plankontoret på 51468000.

Med vennlig hilsen

Dag Kjetil Tonheim (s)
Plansjef

Likelydende brev sendt til:     
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Plankontoret

  
  

DIGERNES INGVE

KONG HARALDS GATE 29
4340 BRYNE

Vår ref.: 13/5209 / 07/3099 / PL-, FA-L12, GBR-52/19, GBR-51/7 Dato: 18.02.2013

Saksbehandler: Dag Kjetil Tonheim Direkte telefon: 51 46 83 21 /   

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

Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, 
Eikestølveien - avgrenset høring 

I forbindelse med at reguleringsplanen var til offentlig ettersyn, ble det fremmet innsigelse til deler 
av reguleringsplan fra fylkesmannen i Rogaland Det ble gjennomført drøftingsmøte mellom 
Fylkesmannen i Rogaland og Eigersund kommune den 14.12.2012. Innsigelsen gikk på at 
byggeområdet for fritidsbolig går helt ned til vassdraget og er begrunnet med å sikre ferdsel og en 
naturlig vegetasjonssone. Konklusjonen på drøftingsmøtet er at sonen mellom eksisterende 
fritidsbebyggelse og vassdraget settes av som grøntstruktur. Eigersund kommune vurderer at 
grøntstruktur vil tilfredsstille og imøtekomme innsigelsen på en mest mulig skånsom måte.

Forslaget til justert plankart, bestemmelser og referat fra drøftingsmøte er lagt ut til offentlig 
ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 22.02.13-05.04.13. Plankart, 
bestemmelser og referat er også lagt ut på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring. 

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 
Egersund, innen 15.03.13. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med 
plankontoret på 51468000.

Med vennlig hilsen

Dag Kjetil Tonheim (s)
Plansjef

Likelydende brev sendt til:     
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EIGERSUND KOMMUNE

Sentraladministrasjonen
Plankontoret

  
  

Helge Waage

Bygg- og eiendomssjef

Vår ref.: 13/5209 / 07/3099 / PL-, FA-L12, GBR-52/19, GBR-51/7 Dato: 18.02.2013

Saksbehandler: Dag Kjetil Tonheim Direkte telefon: 51 46 83 21 /   

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

Reguleringsplan for del av gnr. 51 bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, 
Eikestølveien - avgrenset høring 

I forbindelse med at reguleringsplanen var til offentlig ettersyn, ble det fremmet innsigelse til deler 
av reguleringsplan fra fylkesmannen i Rogaland Det ble gjennomført drøftingsmøte mellom 
Fylkesmannen i Rogaland og Eigersund kommune den 14.12.2012. Innsigelsen gikk på at 
byggeområdet for fritidsbolig går helt ned til vassdraget og er begrunnet med å sikre ferdsel og en 
naturlig vegetasjonssone. Konklusjonen på drøftingsmøtet er at sonen mellom eksisterende 
fritidsbebyggelse og vassdraget settes av som grøntstruktur. Eigersund kommune vurderer at 
grøntstruktur vil tilfredsstille og imøtekomme innsigelsen på en mest mulig skånsom måte.

Forslaget til justert plankart, bestemmelser og referat fra drøftingsmøte er lagt ut til offentlig 
ettersyn på Plankontoret, Lerviksgården, Egersund i tidsrommet 22.02.13-05.04.13. Plankart, 
bestemmelser og referat er også lagt ut på www.eigersund.no under reguleringsplaner/høring. 

Uttalelser/merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 
Egersund, innen 15.03.13. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med 
plankontoret på 51468000.

Med vennlig hilsen

Dag Kjetil Tonheim (s)
Plansjef
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________________________________________________________________ 

Fra:  Magne Eikanger 

Sendt: 31.01.2013 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: Terje Gulbrandsen 
Emne: Eikestølveien 
________________________________________________________________ 

 Hei!

Vedlagt oversendes som avtalt justert plan med revidert tegnforklaring. Jeg har kalt det nye området for 
«Turdrag» under «Grøntstruktur». Utskrift i A3 gir halv målestokk.

Jeg har også revidert bestemmelsene, som vedlegges. Ny tekst er skrevet med blå skrift. Etterfølgende 
paragrafer har fått ett nummer høyere enn tidligere.

Mvh

Magne Eikanger

Brannvern- og beredskapsrådgiver 1

Edvard Griegsvei 114

4318 Sandnes

958 55 747
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Internt notat
  

  

Mottakere:

Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan for del av gnr. 51
bnr. 7 og gnr. 52 bnr. 19 m. fl. - hytteområde, Eikestølveien

Vår ref.: 11/31607 / 07/3099 / PL-, FA-L12, GBR-52/19, GBR-51/7 Dato: 28.11.2011

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

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

I sitt møte 16.11.2011 har Felles brukerutvalg behandlet sak 36/11 – Referatsaker til felles 
brukerutvalgs møte 16.11.1 :

RS 2 – Offentlig ettersyn og høring – reguleringsplan for del av gnr.51 bnr.7
             og gnr.52  bnr.19 m.fl. – hytteområde, Eikestølveien

Felles brukerutvalgs vedtak den 16.11.2011:

Felles brukerutvalg ber om at det tas hensyn til universell utforming så langt der er 
mulig.

Vedtaket er enstemmig.

Du bes foreta videre forføyning/oppfølging av saken. Det vises til vedtaket.
   

Med hilsen

Edmund Iversen Randi S. Haugstad
Setteleder felles brukerutvalg Politisk sekretær
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Vedr: reguleringsplan for del av gnr.51 bnr.7 og gnr.52 bnr.19 m.fl.- hytteområde 
Eikestølveien.

Jeg har ingen kommentarer til planen.

m.v.h.
Åshild Stornes Slettebø,
BR-representant.
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sentralbordet - Eigersund kommune 

Sendt: 03.11.2011 
Til:  tilreg@eigersund.kommune.no 
Kopi: 
Emne: VS: Uttalelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan for del av GBnr 51/7 og 52/19 med flere -
Hytteområde - Eikestølveien 
________________________________________________________________ 

Med vennlig hilsen
Resepsjonen ved rådhuset, Eigersund kommune.

Direkte telefon: 51 46 80 00 / Mobiltelefon: 474 84 564 

Telefaks 51 46 80 39 

E-post: post@eigersund.kommune.no <mailto:post@post@eigersund.kommune.no> / 
faktura@eigersund.kommune.no <mailto:faktura@eigersund.kommune.no> Internett: www.eigersund.kommune.no 
<http://www.eigersund.kommune.no/>
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund. 
Besøksadresse: Rådhuset, 4 etasje, Bøckmansgate 2, 4370 Egersund.

Vær klar over at all e-post til og fra Eigersund kommune i utgangspunktet vil være journalpliktig etter arkivloven og også vil være 
et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentlighetslovens regler.

  _____  

Fra: Jerstad Svein Arne [mailto:saj@nve.no] 
Sendt: 3. november 2011 12:02
Til: 'post@eigersund.kommune.no'
Emne: Uttalelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan for del av GBnr 51/7 og 52/19 med flere -
Hytteområde - Eikestølveien

Til: Eigersund kommune

Vår ref: 201003008-4

Side 86 av 999



Deres ref: 

Uttalelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan for del av GBnr 51/7 og 52/19 med flere -
Hytteområde - Eikestølveien

I ROS analyse som følger saksdokumentene er det vist til at nye fritidsboliger ikke er flomutsatt. 
For eksisterende fritidsboliger er opplyst at de antas å kunne være flomutsatt. Med tanke på 
forvaltning av planen, for eksempel ved gjenoppbygging, bør det fremgå av planen hva som er 
sikker byggehøyde mot 200 års flom.

For at planen skal være i samsvar med krav i Pbl. mener NVE at fareområder skal vises som 
hensynssoner i plankartet, med tilhørende reguleringsbestemmelser som sikrer at sikkerhetsnivået 
i TEK 10 blir innarbeidet i planen før neste behandling. 

Svein Arne Jerstad

senioringeniør

Skred- og vassdragsavdelingen

Region Sør

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: 09575 eller direkte: 22 95 97 61

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

Web: www.nve.no <http://www.nve.no>
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  _____  

NVEs hovedkontor har ny besøksadresse fra 6. juni 2011: Middelthunsgate 29, Oslo

Nytt telefonnummer er: 09575

NVE's main office new visiting address from June 6, 2011: Middelthunsgate 29, Oslo

The new phone number is: 09575
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________________________________________________________________ 

Fra:  Sageidet Morten 

Sendt: 14.05.2013 
Til:  Dag Kjetil Tonheim 
Kopi: 
Emne: Re: 
________________________________________________________________ 

 Det er ok for oss :-)

Morten

Sendt fra min iPhone

Den 13. mai 2013 kl. 20:56 skrev "Dag Kjetil Tonheim" <dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no 
<mailto:dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no>>:

Hei

Er det greit med følgende justeringer i forhold til Eikestølsveien:         

Bestemmelser

<image001.gif>

Kart:

<image002.gif>

Slik jeg vurderer det vil det ikke bety noe for planen og vil ikke ha negativ konsekvens, men de som 
har eiendommer får ivaretatt sione iunteresser bedre.

Mvh

Dag Kjetil Tonheim
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.05.2013
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-109/1
Arkivsaksnr.:
07/4286
Journalpostløpenr.:
13/14284

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
134/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

Kommunestyret 17.06.2013

Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for 
Egersund næringspark, Eigestad, gnr. 109 bnr.1,mfl - 2. 
gangsbehandling
  

Sammendrag:
Forslag til reguleringsplan for Egersund Næringspark med tilhørende konsekvensutredning 
har vært til offentlig ettersyn. Dette er en viktig reguleringsplan, både når det gjelder 
næringsutvikling og å få til gode og effektive kommunikasjoner. Det er av stor 
samfunnsmessig betydning å få etablert differensierte industriområder utover de rene sjø- og 
fiskerirelaterte. Et nytt industriområde på 450 daa. og en lokalisering nær E39 og med god
kommunikasjon til andre destinasjoner i Norge, vil også kunne åpne opp for nye typer
næringer. Ikke minst vil industriområdet kunne ha stor betydning for Helleland som tettsted 
og gi grunnlag for økt bosetting. Planen er godt gjennomarbeidet og de viktigste 
konsekvensene er utredet på en tilfredsstillende måte så langt en kan vurdere det. Det ble 
fremmet innsigelse til planen og disse er i foreliggende planforslag ryddet vekk etter flere 
drøftingsmøter med Statens Vegvesen og Fylkesmannen i Rogaland der også tiltakshaver 
har deltatt/vært representert. Det vurderes således å være et omforent planforslag som 
legges frem og rådmannen anbefaler at planen blir vedtatt i tråd med fremlegg til vedtak.

Saksgang:
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 20.05.2013:
Forslag til reguleringsplan for Egersund næringspark, Eigestad  gnr. 109 bnr.1,mfl. med kart 
datert 06.05.2013, bestemmelser datert 20.05.2013 og konsekvensutredning datert 
06.05.2013  blir vedtatt som fremlagt.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

Eventuell tidligere politisk behandling:
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
070/08 Kommunestyret 15.12.2008 Planfritt kryss
034/08 Kommunestyret 09.06.2008 Planprogram
107/09 Miljøutvalget 16.06.2009 1. gangsbehandling

Side 92 av 999



2

Reguleringsplan og KU for Egersund næringspark – 2. 
gangsbehandling

1. INNLEDNING OG BAKGRUNN
Forslagsstiller Egersund Næringspark A/S ønsker å etablere et større industriområde langs 
E39 på ca 670 mål. Planforslaget vil legge til rette for ny avkjøring til Egersund fra E39 i 
tilknytning til Westlink, samt utbygging av nye industriområder.

Planområdet ligger langs E39 mellom Bjerkreim og Helleland ved Eigestad. Området 
avgrenses av E39 i nord og øst, Sauafjellet i sørvest og Kjertåsen i sør.

Området har et småkupert terreng med innslag av noe myr/vassdrag. 

Egersund næringspark vil utvikle et nytt næringsområde på ca 450 mål. Området 
planlegges for tradisjonell industri, teknologibasert næring, detaljhandel-storvare og 
servicenæring (kro, bensin, overnatting etc). Til sammenligning er Kaupanes inkl. all 
eksisterende virksomhet på noe over 300 daa. Det er med andre ord et område som er  
over dobbelt så stort.

Det er foreløpig en kjent bedrift som skal etablere seg i området: Egersund betongindustri, 
som er en betongelementfabrikk. Øvrige bedrifter er ikke kjent på det nåværende tidspunkt. 
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Det er derfor ikke mulig å beskrive type aktivitet nærmere på det nåværende tidspunkt. 
Dette er det tatt høyde for i bestemmelsene.

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET
For området gjelder kommuneplan for indre del med Helleland. Området er der vist som 
fremtidig byggeområde for industri IKL ( industri, kontor og lager), noe kjerneområde for 
skogbruk ved Eikelinuten, samt noe kjerneområde for landbruk mot grensen mot Bjerkreim 
og LNF område. Det er ikke utarbeidet reguleringsplan for området tidligere. 

Kommunedelplan for Westlink går 
gjennom planomorådet og vil måtte tas 
hensyn til. Samtidig er dette en stor 
mulighet for både å få utviklet et nytt 
industriområde og få etablert en ny 
stamvei til Egersund. Denne vil forkorte 
reisen fra E39 med anslagsvis 10 
minutter.

3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Planen er lagt ut til offentlig ettersyn og er sendt til grunneiere, naboer, statlige og regionale 
myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens hjemmeside. Dette er så 
langt en kan se gjort i samsvar med PBL. 

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

Offentlige merknader

1. Rogaland fylkeskommune, kultur  Merknad J
2. Fylkesmannen i Rogaland  Merknad D
3. Statens vegvesen  Merknad J
4. Bergvesenet  Merknad J
5. Norges vassdrags- og 

energidirektorat
 Merknad D

6. Bjerkreim kommune  Merknad O
7. RFF  Ingen merknader O

Private merknader

8. Tormod Hestnes  Merknad J

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Rogaland 
fylkeskommune, 
kultur

  Varsler innsigelse dersom 
det ikke blir tatt 
tilstrekkelig hensyn til 
gårdsanlegget innen 
planområdet som er et 

J Plankartet og planområdet er 
justert for å ta hensyn til 
eksisterende gårdsanlegg. Dette 
vil nå ligge utenfor planområdet.
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automatisk freda 
kulturminne.

2. Fylkesmannen i 
Rogaland

  Fylkesmannen fremmer 
innsigelse til planen slik 
den foreligger:

 Viser til at 
reguleringsplanen avviker i 
vesentlig grad til gjeldene 
kommuneplan.

 Rekkefølgekrav for å styre 
utviklingen av 
næringsområdet mangler.

 Begrensninger for 
forretning og kontor 
mangler i planforslaget.

 Forholdet mellom 
masseuttaket og 
næringsarealene er 
mangelfullt belyst.

D

J

J

J

Planområdet er redusert ved at 
masseuttak er tatt ut. Foreliggende 
planforlsag er akseptert av 
fylkesmannen jfr. drøftinsmøte 
02.05.13.

Rekkefølgekrav for å styre 
utviklingen av næringsområdet er 
tatt med i bestemmelsene.

Det er satt begrensninger for 
forretning og kontor i plankartet og 
i bestemmelsene til 5000m2 
innforbi planen.

Masseuttak er tatt ut av 
reguleringsplanen.

På bakgrunn av endringene som 
er gjort trakk fylkesmannen i 
Rogaland sin innsigelse på møtet 
med dem, 2.5.20213.

3. Statens vegvesen   De viser til at ved å ta 
med krysset mellom Ev 39 
og Rv 42 i planen blir 
kommunestyrets vedtak 
opphevet, og at 
planforslaget ikke i samme 
grad som godkjent plan 
fastsetter detaljkrav til 
utforming av vegsystemet.

 Frisiktsoner er uleselige 
på grunn av målestokken.

 Krever sikkerhetssone på 
minimum 8 m langs Ev 39 
etter rekkverksnormalenes 
bestemmelser.

 G/s-veger og/eller 
parkeringsplasser må ikke 
anlegges nærmere Ev 39 
enn 10 meter fra regulert 
vegkant.

J

J

J

J

Årsaken til at det foreslås å 
oppheve gjeldene plan er at 
plankartet er justert for å ta hensyn 
til detaljprosjektering av broen 
over E39. Alle bestemmelser og 
detaljer fra vedtatt plan er nå tatt 
med i revidert planforslag.

Plankartet er justert slik at 
byggegrenser og frisiktsoner går 
klart frem. Tverrprofilene er klart 
definert. Disse er nå vist i 
plankartet.

Det er regulert inn sikkerhetssone i 
henhold til vegvesenets normaler. 
Denne er vist i plankartet og er 
regulert til vegetasjonsskjerm.

G/s-veger langs E39 regulert i 
henhold til normalene.
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 Lokale bilveger må 
skjermes og sikres med 
jordvoller eller skjermer.

 Vegetasjonsbeltet mellom 
industriområdet og 
næringsområdet må gis en 
bredde og utforming som 
tilfredsstiller 
minimumskrav.

 Sonen kontra senere 
utbedring av Ev 39 til 
normert standard –
nødvendige avklaringer 
om beliggenhet kan skje i 
forbindelse med 
bebyggelsesplaner for 
områdene F/K/I 1,3 og 6 
eller som egen utredning i 
forkant. 

  G/s-vegen og Ev 39 på 
strekningen mellom 
toplanskrysset og krysset 
ved gml E-18 må 
innreguleres som en del 
av industriområdet om 
innsigelse skal unngås.

J

J

J

J

Dette er ivaretatt i planforslaget.

Adkomst til Bjerkreim må løses i 
påfølgende bebyggelsesplaner. 
Siden arealet mot Bjerkreim 
kommune ikke ligger inne som 
næringsareal i kommuneplanen er 
dette tatt ut av planen. Utover 
dette er E39 regulert langs hele 
planområdet.

Det ble, i møte med Statens 
vegvesen 15.11.2012, gitt signaler 
på at E39 trolig aldri vil bli 
ytterligere utvidet på dette 
strekket. Det er derfor sett bort fra 
denne kommentaren.

Det er vist forslag til 
gjennomgående g/s-veg i 
planforslaget. På sikt er det et 
ønske å få etablert næringsareal 
også på nordsiden av E39. Det vil 
da kanskje være mer aktuelt å 
regulere gjennomgående g/s-veg 
gjennom denne delen av området.

4. Bergvesenet   Bergvesenet savner en 
utredning av masseuttaket 
som er vist i 
reguleringsforslaget.

E I planen som fremmes til 2. 
gangsbehandling er masseuttaket 
tatt ut av planen og innvendingene 
til Bergvesenet blir dermed ikke 
gjeldene.

5. Norges vassdrags-
og energidirektorat

  Kommenterer det må 
fremgå hvilke 
byggegrenser som gjelder 
mot bekker og vassdrag. 

 Ønsker vurdering av 
flomfare, selv om det ikke 
skulle være flomfare må 
det fremgå av 
plandokumentene at det er 
vurdert.

O

J

Det ligger ingen bekker eller 
vassdrag innenfor planområdet 
som skal bevares.

Det stilles krav i bestemmelsene til 
at flomforhold i nedstrøms 
vassdrag ikke skal påvirkes av 
utbyggingen av næringsområdet.
Det er ikke kjennskap til flomfare i 
planområdet.

6. Bjerkreim kommune  Ber om at en i 
reguleringsplanen for 
Eigersund Næringspark 
legger inn gang- og 
sykkelvei langs intern vei i 
planområdet helt frem til 

O Den del av planen som ligger mot 
Bjerkreim kommune er tatt ut av 
reguleringsplanen da dette ikke 
ligger inne i kommuneplanen for 
Eigersund. Det er  regulert inn 
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kommunegrensen mellom 
Bjerkreim og Eigersund.

samleveg frem til plangrensen.

7. RFF  Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.

Private uttaler

8. Tormod Hestnes  Har innvendinger til 
etablering av masseuttak.

J Masseuttak er nå tatt ut av planen 
slik at innvendingene tas til følge.

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden og KU/planbeskrivelse innstille på at planen blir vedtatt som fremlagt.

4. PRESENTASJON AV REVIDERT PLANOMRÅDE OG FORSLAG TIL REVIDERT 
REGULERINGSPLAN
Området ligger langs E39 i Egersund kommune mot grensen til Bjerkreim kommune.  Det 
eksisterer ingen bebyggelse i planområdet utover enkelte brakker og lignende plassert som 
lager m.m i forbindelse med jord- og skogbruksvirksomhet i området.  

Kommuneplanen til Eigersund legger til grunn at en skal ha en offensiv satsing på utlegging 
av nye næringsarealer for å sikre rammevilkårene for eksisterende bedrifter, samt mulighet 
for etablering av ny næringsvirksomhet. Det er ønskelig å plassere industriområder nær 
sentrum og nær de viktigste transportårene E39 og Egersund havn. I aksen mellom 
Egersund sentrum og E39 vil være en gunstig lokalisering.
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Planområdet ligger tett inntil og langs E39 som er den viktigste transportveien på land og vil 
få kort vei til Egersund sentrum og Egersund havn via ny planlagt hovedvei mellom E39 og 
Egersund (West-Link). Området har således en lokalisering som er ganske unik med en 
flott profilering mot E39. Dette gjør området særdeles godt egnet til transportrettet og 
logistikkbasert næring samt servicenæringer. 

Området brukes i dag ikke til annen næring. Det brukes i liten grad til friluftsliv og 
rekreasjon. Det er således liten bruk av allmennheten.

Området er svært godt egnet til bruk som industriområde, både landskapet og grunnforhold 
tilsier det og det er godt egnet til tradisjonell industri og servicefunksjoner som har behov for 
å ligge langs E39. Området preges landskapet av fjellknauser, myrer og småvann med 
kulturbeite.  Dette er nærmere beskrevet i konsekvensutredningen.  

Formålet med planforslaget er å legge til rette for nytt næringsområde for Dalane-regionen.  
Dette skal være et område som skal kunne tilby hensiktsmessige næringsområder i lang tid 
fremover.  I tillegg legger planforslaget opp til ny planfri atkomst fra E39 som også er første 
del av ny vegforbindelse fra E39 til Egersund.  

Planområdet er på ca. 450 daa fordelt på de ulike formålene som følger:

Kategori Areal (daa)

Bebyggelse og anlegg

Energianlegg 3 941

Vann- og avløpsanlegg 19 950

Industri/lager 211 952

Forretning/industri/lager 69 523

Bensinstasjon/vegserviceanlegg/næringsbebyggelse 24 208

Sum areal denne kategori 329 574

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveg 50 894

Gang- og sykkelveg 2 069

Fortau 1 565

Annen veggrunn - teknisk anlegg 62 062

Sum areal denne kategori 116 590

Grønnstruktur

Vegetasjonsskjerm 3 680

Sum areal denne kategori 3 680

SUM 449 844
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Betydning for Eigersund kommune

Etablering av et stort nytt industriområde er positivt og helt nødvendig for en fremtidig 
positiv næringsutvikling i Eigersund kommune. Det er behov for nye og store industriarealer 
for å tilfredsstille målene i Eigersund sin kommuneplan. 

Det er et stort potensiale for ytterligere utvidelse i tilknytning til dette området og det kan 
samlet økes til omlag 1000 daa. Dette industriområdet ble lagt inn i forbindelse med forrige 
revisjon av kommuneplanen, som et resultat av de analyser som ble gjort i 
kommuneplanarbeidet av rådmannen i forhold til lokalisering av nye industriområder.

Ut fra Eigersund kommune sine egne målsettinger er det av stor samfunnsmessig 
betydning å få etablert nye industriområder og nye næringer utover de sjø- og 
fiskerelaterte. Et nytt industriområde med stor størrelse og en lokalisering nær E39 og med 
således god kommunikasjon til andre destinasjoner i Norge, vil gi mulighet til annen type 
næring enn de tradisjonelle i Eigersund kommune. Dette vil også kunne lette presset på 
næringsareaeler som ligger til sjø

Det nye industriområde nær E39 vil generere arbeidsplasser utfor Eigersund sentrum som 
er definert som kommunesentrum. Det er begrenset med folk (< 1000) som bor inntil 10 km 
fra  området. Industriområdet vil således representere et nytt tyngdepunkt for 
arbeidsplasser i kommunen.

Ikke minst vil industriområdet kunne ha stor betydning for Helleland som tettsted og gi 
grunnlag for økt bosetting på tettstedet.

Dette blir inngangsporten til Egersund by, da Westlink starter her, og det er derfor viktig at 
det blir opparbeidet med høy kvalitet og at en ivaretar grunnleggende landskapshensyn.

Byggegrenser

Det er regulert 50 meter byggegrense fra E39 og Westlink, og en byggegrense på 35 meter 
innen IL4-7 og FIL1, i samråd med Statens vegvesen. Ved ramper følger byggegrensen 
disse og ikke E39. Internt i feltet er byggegrensen på 10 meter fra senter veg. Andre 
byggegrenser er satt til 4 meter.

Næringsarealer

Planområdet ligger godt plassert for arealintensiv næring basert på lagerhold, logistikk og 
transport, samt produksjonsrettet virksomhet.  Området ligger også godt plassert for å 
etablere bensinstasjon, spesielt dersom Westlink realiseres.  

Planforslaget tilrettelegger for kombinasjonsformål industri/lager og forretning/industri/lager, 
og bensinstasjon/vegserviceanlegg/næringsbebyggelse. Industri/lager er foreslått vest i 
planen, samt helt i øst da dette området er minst følsomt for støy. Det er foreslått at det her 
kan tillates oppført bygninger for produksjonsbedrifter, transportbedrifter og lager. 
Forretning/industri/lager er foreslått i forbindelse med krysset, hvor det tillates oppført 
bygninger for forretning- og industrivirksomheter, lager/logistikk og servicebedrifter. 

Det er lagt til rette for bensinstasjon/vegserviceanlegg/næringsbebyggelse på vestsiden av 
krysset. Det er her åpnet for tilrettelegging av bensinstasjon med tilhørende 
servicefunksjoner som bevertning og overnatting, eventuelt også med parkering av store 
kjøretøy og «park and ride». Forretning er begrenset til forretning som ikke er i konkurranse 
med Egersund sentrum, men skal tilrettelegge for forretning som det ikke er plass til, eller 
som ikke er hensiktsmessig å ha i sentrum. Det tillates tilhørende trafikk- og 
kontorfunksjoner til bedriftene. 
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Område for industri/lager (211 daa.)
I området tillates oppført bygninger for industri- og produksjonsbedrifter, lager/logistikk og 
transportbedrifter med tilhørende kontor- og fellesfasiliteter som er en del av bedriften.
Det tillates ikke handelsvirksomhet eller lagerutsalg som primært er rettet mot et generelt 
publikum. Det er heller ikke tillatt med servicenæring som primært er basert på arbeid i 
kontor. Følgende vareslag innforbi formålet forretning kan etableres: biler og motorkjøretøy, 
landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, samt planteskole/hagesenter. 
Annen detaljhandel og dagligvarehandel er ikke tillatt. Maksimal tillatt byggehøyde for I/L1 
er kote +150 meter. 

Maksimal byggehøyde er satt i § 4.2. Det kan tillates bygd høyere enn 20 meter dersom en 
med illustrasjoner kan vise at byggets høyde ikke vil få en silhuettvirkning mot tilliggende 
terreng. Siloer og tanker med maksimal grunnflate på 1500 m² kan tillates bygd høyere enn 
20 meter. Kommunen kan, for bygningsdeler som er knyttet til produksjonen, tekniske 
innretninger i bygget eller arkitektoniske utforminger, gi tillatelse til overskridelse av denne 
høydebegrensing. 

Område for forretning/industri/lager (69 daa.)
Innenfor formål forretning/industri/lager (F/I/L) tillates 
oppført bygninger for forretning- og 
industrivirksomheter, lager/logistikk og 
servicebedrifter. 

Det tillates å etablere tilhørende trafikk- og 
kontorfunksjoner som er en del av bedriften, men 
ikke rene kontorbygg. 

Følgende vareslag kan etableres innforbi formålet 
forretning i dette området og er uttømmende jfr. 
drøftingsmøte med fylkesmannen: biler og 
motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre 
større byggevarer, samt planteskole/hagesenter. 
Annen detaljhandel og dagligvarehandel er ikke 
tillatt.
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Område for bensinstasjon/vegserviceanlegg/næringsbebyggelse (24 daa.)
Innenfor formål bensinstasjon/vegserviceanlegg/næringsbebyggelse tillates oppført 

bensinstasjon, overnatting, bevertning, park and 
ride og bygninger for forretning- og 
industrivirksomheter, lager/logistikk og 
servicebedrifter. 

Følgende vareslag kan etableres innforbi 
formålet forretning i dette området og er 
uttømmende jfr. drøftingsmøte med 
fylkesmannen: biler og motorkjøretøy, 
landbruksmaskiner, trelast og andre større 
byggevarer, samt planteskole/hagesenter. 
Annen detaljhandel og dagligvarehandel er ikke 
tillatt.

Det tillates å etablere tilhørende trafikk- og 
kontorfunksjoner som er en del av bedriften, 
men det er ikke tillatt med rene kontorbygg.

Dette området ligger strategisk i forhold til hovedadkomsten til planområdet samt 
kollektivknutepunkt.

Grad av utnytting

Største tillatte prosent bruksareal (%-BRA) er vist på plankartet. Bruksareal som ligger 
under terreng regnes ikke med i % -BRA. Som grunnlag for beregning av % -BRA benyttes 
en etasjehøyde på 4,0 meter for industribygg. Det er satt maksimal høyde på 20 meter. Det 
tillates bygd høyere enn 20 meter dersom en med illustrasjoner kan viset at byggets høyde 
ikke vil få en silhuettvirkning mot tilliggende terreng. Bygg med spesielle behov, 
enkeltelementer som kraner, piper, tårn og deler av bygninger kan tillates utover denne 
høyde. 

For I/L1 stilles det krav til maksimal byggehøyde til kote +130 meter. Tomten er avgrenset 
av Lundafjellet i nord i en høyde på +255 meter og Sauafjell i sør med en høyde på +202 
meter. Snåra ligger nord for Bryneslandsvatnet, og rett øst for planområdet og har en 
høyde på 256 meter. I/L1 ligger eksponert mot Bjerkreimvassdraget i vest. Kotehøyden på 
tomten ligger i dag omtrent på kote +125 i gjennomsnitt. Innmålinger fra Bertelsen og
Garpestad har funnet at støttefylling i vest varierer mellom 127,5 og 129 moh. Det er funnet 
at en høyde på maks +150 ikke vil gi uheldig silhuettvirkning. Det er stilt krav i 
bestemmelsene til at silhuettvirkning må dokumenteres ved søknad om tiltak på tomt I/L1.

Estetikk

Det stilles krav til god estetisk utforming av bygninger og utendørsanlegg. Bygninger skal 
tilfredsstille allmenne krav i forhold til seg selv, og bygde omgivelser og det naturlige 
landskap. 

Fasade mot veier og mot utsiktspunkt i vest skal gis spesiell oppmerksomhet.

Tomteplaner

Innenfor samme formål kan arealet oppdeles etter de enkelte bedrifters behov, etter 
grenser som i hvert tilfelle skal godkjennes av kommunen. Dette vil skape fleksibilitet i 
planen da man på det nåværende tidspunkt ikke har kjennskap til hvilke bedrifter som vil 
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etablere seg her, og regner med at området vil bli utbygd over flere år. Før utbygging 
kreves det fremlagt plan som viser planlagt bebyggelse og utomhusplan. Det skal vises 
fjernvirkning av bebyggelse og perspektiv. 

Veistruktur

Det etableres nytt planfritt kryss på E39 med atkomst til industriområdet.  
Hovedveisystemet fra E39 er planlagt med rundkjøringer på hver side av E39 og er lagt opp 
til å kunne fungere som starten på ny vegforbindelse til Egersund.  Denne vegen deler 
næringsområdet i to deler.  Atkomst til næringsarealene blir fra rundkjøringen på sørsiden 
av E39.  Internt i næringsområdene er det planlagt adkomst til alle tomtene.  Etter hvert 
som tomtene blir planlagt i mer detalj vil det bli interne adkomstveger også i disse 
områdene.  

Krysset på E39 er justert noe i forhold til gjeldende reguleringsplan på grunn av forhold som 
ble avdekket under detaljprosjektering av broen.  Selve brospennet er forlenget noe for å 
slippe breddeutvidelse på selve brokonstruksjonen.  Dette medfører at rundkjøringen på 
østsiden er flyttet noe lenger vekk fra E39.  

I tillegg er det regulert inn vegforbindelse mot kommunegrensen til Bjerkreim for på sikt å 
kunne etablere næringsområder også her.  

Det er også klargjort for adkomst til et fremtidig større næringsområde nordover. Dette kan 
ikke bygge sut før Eigestad er utbygd jfr. rekkefølgekrav i kommuneplanen.
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Kommunal teknikk (Vannforsyning og avløp) og Energianlegg
Området vil bli utbygd med kommunalteknisk anlegg tilknyttet offentlig vann og avløp jfr. 
rekkefølgekrav i bestemmelsene.  Dette vil kreve utbygging av bl.a. høydebasseng, 
renseanlegg, legging av ledningsnett m.m.

Det stilles krav til utjevning av overvann før det slippes ut av planområdet.  Dette er 
nærmere beskrevet i konsekvensutredningen. 

Det er vist område for trafo m.m. i forhold til Dalane Energi.

5. TEKNISK INFRASTRUKTUR

5.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Det er i forslag til reguleringsplan tillatt med opp til 3,5 parkeringsplasser per 100 m² BRA.  
Minimum 5 % av disse plassene skal være avsatt til bevegelseshemmede.  Det skal også 
legges til rette for 10 % overbygget sykkelparkering nær inngangsparti. Statens vegvesen 
anbefaler mellom 30-50 meter eller nærmere (Sykkelparkering, 2007).  

Området har i dag flere avkjørsler fra E39.  Disse vil erstattes av nytt planfritt kryss.  
Planområdet nås naturlig fra E39, krysset er i planforlaget et kryss med planskilt krysning 
av E39. 

Planen løser også koblingen mellom dagens E39 og planlagt ny Rv42 (Westlink). Krysset 
er utformet slik at Rv42 lett kan forlenges nordover til en eventuell ny trasé for E39 lengre 
nord.

I planforslaget er E39 regulert til standardklasse S5 (maks 12.000 ÅDT), mens ny Rv42 er 
regulert til standardklasse S4 (maks 8.000 ÅDT). Dette gir betydelig rom for vekst i trafikken 
i området. Nasjonal vegdatabank oppgir trafikken for E39 til 5200 ÅDT og 3000 ÅDT for 
eksisterende Rv42.

Næringsområdet er tenkt utviklet over mange år, Bjerkreim kommune har også meddelt at 
det kan bli aktuelt med en utbygging på deres side av kommunegrensen. Alle beregninger 
av fremtidig trafikkmengde er basert på en rekke forutsetninger, usikkerheten er derfor stor. 
Trafikkmengden tar ikke for seg utvidelsen i Bjerkreim kommune, men forutsetter full 
utbygging av reguleringsplanen.

Uttransport ferdig masse fra foreslått masseuttak er i konsekvensutredningen estimert til å 
utgjøre ca 500.000 lastebiler med henger ut av området. Over en 20 års periode vil det 
representere ca 110 biler hver virkedag.

Planområdet og Egersund får en god og sikker adkomst fra E39. 

Det er i reguleringsplanen tillatt med opp til 3,5 parkeringsplasser per 100 m² BRA.  
Minimum 5 % av disse plassene skal være avsatt til bevegelseshemmede.  Det skal også 
legges til rette for sykkelparkering nær inngangsparti.  

En vurderer at dette temaet er tilfredsstillende redegjort for i plan og konsekvensutredning.

5.2 Kollektiv og arbeidsreiser/transport

Det er ikke bussholdeplass i forbindelse med planområdet. Den nærmeste 
bussholdeplassen er ca. 2,5 km unna planområdet, ved Tveideveien. Fra denne 
holdeplassen går det en rute:
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E90 som går Hauge-Egersund-Bjerkreim-Vikeså-Ålgård-Sandnes-Kvadrat-Forus-
Universitet-Sykehuset-Stavanger. Denne går med en frekvens på hverdager en gang i 
timen mellom klokken 6 og 8.15 og går etter dette i en frekvens på annenhver time mellom 
10 og 15.15. Ruten kjøres ikke helger.

På Krossmoen, ca. 3 km fra planområdet kjører 4 ruter:

E90 som beskrevet.

93 som kjører Egersund – Vikeså. Denne går 2 ganger til dagen morgen og ettermiddag, i 
tillegg til en skoletur på skoledager.

96 som kjører Egersund – Tonstad. Denne kjører skolerute en tur morgen og en tur 
ettermiddag.

98 som går mellom Egersund - Moi. Denne går med en frekvens på to ganger morgen og to 
ganger ettermiddag.

Det er relativt dårlig kollektivtilbud i forbindelse med planområdet, men et fult utbygd 
næringsområde vil kunne bedre dekningen og tilbudet.

Det er antatt en trafikk generering fra området i snitt på 4 trafikkreiser pr. dekar pr. dag.  
Dette gir totalt en trafikkmengde på 2700.  Av dette kan en forvente en kollektivandel på ca. 
5 – 10 %, noe som utgjør ca 135 til 270 reisende per dag.  Det gjøres oppmerksom på at 
dette er under forutsetning av et hele området bygges ut.

Det foreslås etablert en bussholdeplass innenfor planområdet. Denne kan betjenes med 
busser via Westlink til Egersund, og expressbusser via E39. For å oppnå bedre utnyttelse 
av bussmateriellet er det mulig å legge bussruter mellom Egersund og Helleland om 
Eigestad. 

Det planlegges gang- og sykkelveg fra planområdet til Helleland.

Det forventes at de fleste arbeidsreiser vil foregå med personbil. Den type virksomhet som 
etableres på Eigestad vil etter all sannsynlighet ikke bli av en karakter som krever mange 
ansatte.  I forhold til arbeidsreiser vurderes tiltaket derfor å ha lite/intet omfang. 

Enkelte arbeidsplasser kan bli flyttet fra Egersund eller Helleland til Eigestad.  Enkelte vil 
derfor få en lenger arbeidsreise enn i dag.  Det legges opp til god kommunikasjon for 
kollektiv trafikk og for syklende.  Temaet er vurdert til å ha en middels verdi. 

En vurderer at dette er tilfredsstillende redegjort for i plan og konsekvensutredning.

5.3 Trafikksikkerhet

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

og 
bestemmelser

Ulykke med gående/syklende x 1 1 Grønn

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg x 1 1 Gul

Det er etablert et gjennomgående gang-/sykkelvegnett fra øst og inn i planområdet. Det er 
tilrettelagt for undergang under E39 for å gi sikker tilgang for syklende og gående til 
planområdet. Utforming av trafikkareal har skjedd i nær dialog med Statens Vegvesen.
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5.4 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

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

5.5 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

Målet med energikonseptet for Egersund næringspark er å kunne bygge ut området slik at 
klimautslippene minimaliseres, energibruken blir lav og prosjektet får en sunn økonomi.  
Det skal stimuleres til miljøvennlig næringsutvikling.  

Ved utviklingen av feltet vil alternative energikilder og forsyningsmåter vurderes jfr. 
bestemmelsene til planen.  Det er viktig å se på et overordnet energikonsept slik at 
hovedmålene ovenfor best kan nås. Det er for eksempel viktig å nytte eventuell 
overskuddsvarme / kulde fra næringsvirksomhet til annen virksomhet i området som kan 
nytte slik energi.  

Ambisjonsnivået for energibruk og klimautslipp fra Egersund Næringspark skal i følge 
tiltakshaver være høye.  Dette kan oppsummeres i følgende punkter:

1. Næringsområdet skal være et lavutslippsområde med hensyn til CO2 i forhold til 
andre næringsområder.  

2. Fornybare energikilder skal prioriteres i størst mulig grad. 

3. Bygninger som oppvarmes skal bygges som lavenergibygg. 

4. Valgt løsning skal gi en sikker energileveranse til en konkurransedyktig pris.  

Det bør utarbeides et energiregnskap for området i forbindelse med etableringer av 
næringsvirksomhet.  Etter som området utvikles må dette regnskapet oppdateres i forhold 
til virksomhet som etableres.  En vurderer at dette er tilfredsstillende redegjort for i plan og 
konsekvensutredning.

5.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling x 1 1 Grønn

Er ikke redegjort for, men legger til grunn at dette skjer i tråd bestemmelsene til DIM. 

6. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 

utforming ivaretas

x 1 1 Grønn
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Rådmannen viser til at det i bestemmelsene er lagt inn krav om minst 5 % av 
parkeringsplassene skal avsettes til bevegelseshemmede, på plasser som ligger nær 
hoved- og personalinnganger. En viser til at området  vil kunne gjøres tilgjengelig og en 
vurderer at det meste vil bli ivaretatt gjennom TEK. I bestemmelsene står videre følgende; 

” Innenfor planområdet skal arbeidsbygninger, kollektivstoppsted og gangarealer 
tilrettelegges etter prinsippene om universell utforming.”

7. BARN OG UNGE

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Område for idrett/lek X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

8. SIKKERHET OG BEREDSKAP

8.1 Flom

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 

vannstand/bølgeslag

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Hensyn til overvann og lignende er ivaretatt i 
bestemmelsene jfr. §3.8 Flomfare.

8.2 Støy, støv og lukt

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy X 1 1 Grønn Ikke kjent.

Ivaretatt i KU og bestemmelser.

8.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 2 3 Gul

Snø-/isras x 2 3 Gul

Flomras X 1 1 Grønn
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Planområdet ligger rett utenfor 
områder merket som 
utløsningsområde for steinsprang. 
Det vurderes at planområdet ikke 
blir berørt av skredområdene. 
Kartutsnittet til høyre viser områder 
som er utsatt for steinsprang. Figur 
Feil! Det er ingen tekst med den 
angitte stilen i dokumentet.-1
Kartutsnitt steinsprang 
(www.skredatlas.no)

Tegnforklaring:

Det er ikke vist i skrednett, det er vist noen deler som muligens kan være utsatt for ras i 
kommuneplanen og det er lagt inn rekkefølgekrav for å ivareta dette i forbindelse med 
videre detaljprosjektering. 

8.4 Vær og vind

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

8.5 Radon

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 

Ikke kjent med spesielle forhold.

8.6 Høyspent og magnetfelt

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Gul

Ikke kjent med spesielle forhold.

8.7 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. 
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8.8 Strategiske områder

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt x 2 2 Hensyn til E39 

er ivaretatt i 
plan og 
bestemmelser.

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 og vurderer at det er ivaretatt i plan og KU.

9. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurensning i sjø X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Høyspentlinje/EMS/Stråling x 2 2 Gul

Ikke kjent med spesielle forhold.

10. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER

10.1 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.

10.2 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

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.
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10.2 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.

10.3 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

Automatisk fredede kulturminner er tatt ut av planen og ligger således ikke innforbi 
planområdet jfr. uttale fra Rogaland fylkeskommune.

10.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Friluftsliv og rekreasjon 

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

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.5 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

Deler av planområdet er i gjeldende kommuneplan vist som LNF-område samt at mindre 
deler er vist som kjerneområde for skogbruk. 

Markslagskart for 
området viser at det 
berører både fulldyrka 
jord med om lag 15 
daa. samt en del 
innmarksbeite 
anslagsvis 40 daa.

Vurderer at dette er 
ivaretatt på en 
tilfredsstillende måte jfr. 
at det er avklart i 
kommuneplanen.
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10.6 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

I grenseområdet mellom Bjerkreim og Eigersund kommune preges landskapet av 
fjellknauser og småvann med kulturbeite og enkelte gårdsbruk innimellom. Tiltaksområdet 
er en del av et større naturområde jfr. konsekvensutredningen. I konsekvensutredningen 
blir det referet til rapporten ”Vakre landskap i Rogaland” som ble utgitt av Rogaland 
Fylkekommune i 1993, ble Rogaland delt inn i ni landskapsregioner. Det berørte området 
ligger innenfor landskapsregionen som beskrives som Dalanes anorthosittlandskap.

Tiltaket medfører i store trekk at i fremtiden vil naturområdene erstattes av næringsbygg og 
veiarealer. Da landskapsrommene innenfor planområdet har relativt liten skala, vil et større 
tiltak innenfor det enkelte landskapsrommet i stor grad påvirke landskapsopplevelsen. På 
den annen side kan man si at siden landskapsrommene er såpass definerte vil tiltakene i 
liten grad influere landskapet utenfor. Innsyn til tiltaket vil imidlertid være avhengig av 
ståsted.

Tiltaket vil slik det fremkommer i 
justert plan kun berøre et 
område som ikke vurderes å ha 
spesielle landskapskvaliteter. 
Tiltaket vurderes i dette tilfellet å 
ha små negative konsekvenser i 
forhold til landskapsbildet og vil 
kun få lokale virkninger på 
landskapet. 

Konsekvensen av planen er 
tilfredsstillende redegjort for i 
plan og konsekvensutredning
jfr. fremlegg til vedtak.

10.7 Terreng

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng x 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 

bestemmelser.

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

10.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag x 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 

og 
bestemmelser.
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Ikke kjent med spesielle forhold.

10.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

10.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon I konflikt
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 

og 
bestemmelser.

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

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

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn

X 1 1 Grønn

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Områdets størrelse er større enn 15 000 m2 og utløser krav om 
konsekvensutredning, jf Plan- og bygningslovens §§ 4-2, 12-10 og 14-6, samt Forskrift om 
konsekvensutrednings Kap II, § 2 bokstav f, og Vedlegg 1. 

Hensikten med konsekvensutredningen er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i 
betraktning og satt i system for å kunne gi et beslutningsgrunnlag for om planforslag kan
anbefales og forsvares.

Konsekvensutredningen viser at de negative konsekvensene knyttet til tiltaket har 
sammenheng med terrenginngrep og masseuttak.  Totalt sett gir tiltaket en positiv 
konsekvens/betydning for området og Eigersund kommune. For tiltak som har negativ 
konsekvens er det mulig å utføre avbøtende tiltak for å redusere den negative 
konsekvensen til akseptable nivåer. Tabellen nedenfor viser en samlet oversikt over de 
forskjellige utredningstema: 

Sammenstilling av konsekvenser

Tema Omfang Verdi Konsekvens

1. Atkomst Middels positivt Stor Middels positiv (++)
2. Arbeidsreiser / transport Lite / ubetydelig Middels Ubetydelig (0)
3.  Vannforsyning, avløp og 
overvann

Middels positivt Stor Middels positiv (++)

4.  Utslipp til ytre miljø Middels negativt Middels Middels negativ (- -)
5.  Utslipp av støy Middels negativt Liten Liten negativ (-)
6.  Arealutnytting – lokalisering Stort positivt Middels Stor positiv (+++)
7.  Landskapsbildet Middels negativt Middels Middels negativ (- -)
8.  Kulturminner Lite negativt Liten Liten negativ (-)
9.  Biologisk mangfold Middels negativt Liten til 

middels
Liten negativ (-)
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10. Risiko- og 
sårbarhetsvurderinger

Lite negativt Stor Liten negativ (-)

11. Grunnforhold, radon Intet omfang Liten verdi Ubetydelig (0)
12. Samfunnsmessig betydning Stort positivt Middels til stor Stor positiv (+++)
13. Energi Middels positivt Stor Middels positiv (++)
14. Konsekvenser i anleggsfasen Lite negativt Liten Liten negativ (-)
15. Landbruk / skogbruk Middels/stort negativt Liten Liten negativ (-)

Etter en samlet vurdering av konsekvensene er det vurdert at planforslaget er godt tilpasset 
planområdet, samt lokale, regionale og nasjonale føringer som ligger til grunn for 
planlegging. Dette resultatet må sees i sammenheng med plankart og andre analyser som 
er foretatt som en del av planarbeidet.

Rådmannen vurderer ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn 
jfr. planbeskrivelse og KU med tilhørende fagrapporter.

En vurderer at utbyggingsavtale i dette tilfellet vil være svært aktuell og ønskelig fra 
kommunens side, både da kommunen skal overta store anlegg samt at utbyggingen vil gå 
over mange år.

12. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold x 3 2 Gul

Når det gjelder biologisk mangfold er det noen verdifulle naturtypelokaliteter vil forsvinne fra 
planområdet. Generelt er området påvirket i stor grad - av planting med gran og lerk, 
drenering og uttapping av myrer og tjern, og igangsatt anleggsarbeid med utfylling og 
planering. Hekke- og leveområde for steinskvett (NT) vil gå tapt, og hubro (EN) og 
vandrefalk (NT) vil få redusert sine jaktområder noe. Det bemerkes at det finnes mindre 
påvirkede myrsystemer og andre viktige jaktområder knyttet til jordbrukslandskap, vann og 
elver i nærområdet. Nærliggende myrområder sør, nord og nordøst for planområdet er trolig 
viktigere jaktområder for hubro og vandrefalk enn arealene innenfor planområdet.

13. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen visere til at dette er en stor reguleringsplan som vil gi mye nytt næringsareal 
for næringslivet i kommunen. Et nytt industriområde nær E39 vil generere arbeidsplasser 
utfor Eigersund sentrum som er definert som kommunesentrum. Industriområdet vil således 
representere et nytt tyngdepunkt for visse typer arbeidsplasser i kommunen.  Ikke minst vil 
industriområdet kunne ha stor betydning for Helleland som tettsted og gi grunnlag for økt
bosetting på tettstedet. Det er av hensyn til sentrumsutvikling og rikspolitiske retningslinjer 
lagt begrensinger i hvor mye og hvilke typer forretning som kan etableres. 

Industriområdet ligger med svært god eksponering til E39 og vil være inngangsporten til 
Egersund by.  Videre er det positivt at en med dette området endelig får begynt på Westlink 
som er ny hovedforbindelse mellom E39 og Egersund.

Dersom området blir opparbeidet på en slik måte at en ivaretar estetikk og 
landskapshensyn, vil dette kunne bli et svært flott og attraktivt industriområde. 

Den fremlagte plan og konsekvensutredningen redegjør på en tilfredsstilklende måte hvilke 
konsekvenser tiltaket vil ha de fleste  temaene. I den grad en har sett behov for å få mer 
informasjon om enkelttema er dette redegjort for i saksfremstillingen og i fremlegg til 
vedtak.

Side 112 av 999



22

En har hatt et godt samarbeid med tiltakshaver og en vurderer det slik at de viktigste 
problemstillingene har funnet sin avklaring gjennom planprosessen, men noen forhold bør 
utredes ytterligere. 

Det er gjennomført flere drøftingsmøter sammen med tiltakshaver for å rydde innsigelser fra 
Statens Vegvesen og Fylkesmannen i Rogaland av veien og det foreliggende planforslaget 
kan vedtas som fremlagt og er akseptert av de statlige og regionale myndighetene som har 
fremmet innsigelse. 

Etter en samlet vurdering vil rådmannen anbefale at planen vedtas som fremlagt og viser til 
at den er bearbeidet for å få trekt innsigelser og at planen slik den nå fremstår er akseptert 
av regionale og statlige myndigheter.. Planen er i utgangspunktet udelt positiv for Eigersund 
kommune og vil gi store muligheter for fremtidig næringsutvikling. 

Økonomiske konsekvenser:
Det vil medføre kommunale investeringer forbindelse med å fremføre og etablere offentlig 
vann og avløp frem til området.  Fremdrift er ikke redegjort for av tiltakshaver. Saken er 
forelagt vann- og avløp, uten at det foreligger ytterligere informasjon.

Utover dette er det ingen kjente, vil ha positiv effekt for næringslivet i regionen og 
kommunen med de positive konsekvensene dette vil ha for arbeidsplasser og bosetting.

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 Egersund næringspark, Eigestad  gnr. 109 bnr.1,mfl. med kart 
datert 06.05.2013, bestemmelser datert 20.05.2013 og konsekvensutredning datert 
06.05.2013  blir vedtatt med følgende endringer:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
283420 Revidert KU Eigestad 20.05.2013
283418 Reviderte bestemmelser 20.05.2013
283401 4_Eigestad industriområde_plankart[06.05.2013].pdf
283403 6_Eigestad industriområde_oppsummering endringer[06.05.2013].pdf
283404 7_Eigestad industriområde_støyrapport[27.02.2009].pdf
283405 8_Eigestad industriområde_biologisk mangfold[2008].pdf
283406 9_Eigestad industriområde_landskapsanalyse[2008].pdf
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283393 Justert reguleringsplan Egersund næringspark, Eigestad gnr. 109 bnr.1 m.fl.

81377
Høring og offentlig ettersyn - forslag til reguleringsplan og konsekvensutredning for 
Egersund

82507
Uttalelse til offentlig ettersyn - forslag til reguleringsplan og konsekvensutredning for 
Egersund

84461
Høringsuttalelse fra seniorrådet vedr. forslag til reguleringsplan og 
konsekvensutredning for Egersund næringspark IKL gnr.109 bnr.1, m.fl.

84541
Høringsuttalelse fra råd for funksjonshemmede vedr. forslag til reguleringsplan og 
konsekvensutredning for Egersund næringspark IKL gnr.109 bnr.1 m.fl.

86855
Reguleringsplan gnr. 109 bnr.13 - industriområde Eigestad - innsigelse med forslag 
til løsning

86856 Foto
89775 Høringsuttalelse - reguleringsplan for Egersund næringspark, Eigestad - merknader

90017
Høringsuttalelse - reguleringsplan med konsekvensutredning for Egersund 
Næringspark

90676 Melding om vedtak - uttalelse til reguleringsplan for Egersund Næringspark

91298
Høringsuttalelse, utvidet høring - reguleringsplan Egersund Næringspark - Eigestad, 
ingen ytterlige kommentarer

92261 Uttalelse til utvidet høring - reguleringsplan Egersund Næringspark - Eigestad

93512
Tillegg til høringsuttalelse av 28.09.09 - utvidet høring av reguleringsplan for 
Egersund næringspark, Eigestad

95265 Innsigelse til reguleringsplan for Egersund næringspark

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 28.11.2007
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid, gnr. 
109 bnr. 1,3,4,5,7,11,12,13 Eigestad og gnr.112 
bnr. 1,2,3,22 Lomeland

2 U 12.12.2007
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid, gnr. 
109 bnr. 1,3,4,5,7,11,12,13 Eigestad og gnr.112 
bnr. 1,2,3,22 Lomeland

3 U 12.12.2007
Brann- og 
beredsskapsrådgiver 1

Høringsuttalelse fra seniorrådet - ang. varsel om 
oppstart av reg.arbeid, gnr.109 Eigestad og 
gnr.112 Lomeland

4 U 14.12.2007
Brann- og 
beredskapsrådgiver 1

Høringsuttalelse fra råd for funksjonshemmede -
varsel om oppstart av reguleringsarbeid, gnr.109 
Eigestad og gnr.112 Lomeland, i Eigersund 
kommune

5 I 14.12.2007 Statens vegvesen
Vedr. varsel om reguleringsarbeid gnr. 109 
bnr.1,3,4,5,7,11,12,13 Eigestad og gnr.112 bnr. 
1,2,3,22 Lomeland

6 I 03.01.2008 Bjerkreim kommune
Uttalelse - oppstart av reguleringsarbeid gnr. 109 
bnr.1,3,4,5,7,11,12,13 Eigestad og gnr.112 bnr. 
1,2,3,22 Lomeland

7 I 03.01.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse - varsel om oppstart av 
reguleringsarbeid på gnr. 109 
bnr.1,3,4,5,7,11,12,13 Eigestad og gnr.112 bnr. 
1,2,3,22 Lomeland

8 I 27.02.2008
Dimensjon Rådgiving 
AS

Forslag til planprogram Eigestad

9 I 29.02.2008 Dimensjon Rådgiving Planforslag reguleringsplan - industriområde 
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AS Eigestad

10 U 12.03.2008
Dimensjon Rådgiving 
AS

Høringsuttalelse fra seniorrådet -
Reguleringsplan Eigestad

11 I 13.03.2008
Fylkesmannen i 
Rogaland

Forslag til planprogram konsekvensutredning 
industriområde Eigestad, Egersund Næringspark 
-

12 U 26.03.2008
Dimensjon Rådgiving 
AS

Høringsuttalelse fra råd for funksjonshemmede -
reguleringsplan gnr. 109 bnr.1,3,4,5,7,11,12,13 
Eigestad og gnr.112 bnr. 1,2,3,22 Lomeland

13 I 26.03.2008
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - reguleringsplan industriområde 
Eigestad - forslag planprogram 
konsekvensutredning

14 I 26.03.2008
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - varsel om oppstart av reguleringsplan 
Eigestad og Lomeland

15 I 10.04.2008 Statens vegvesen
Bemerkninger reguleringsplan gnr. 109 bnr.1 
m.m.Eikestad

16 I 30.04.2008
Dimensjon Rådgivning 
AS

Revidert forslag til planprogram - industriområde 
Eigestad

19 I 05.08.2008
Dimensjon Rådgivning 
AS

Forslag til reguleringsplan for Planfrittkryss E39 x 
ny Rv42 (Eigestad) - Oversendelse av planer

20 I 05.08.2008 Diverse avsendere
Uttaler til reguleringsplan for Planfrittkryss E39 x 
ny Rv42 (Eigestad)

21 U 08.08.2008

STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
SLEVELAND IVAR; 
SKOGSELSKAPET I 
ROGALAND; 
ROGSTAD LEIF; 
ROGSTAD JAN; 
LOMELAND ROALD; 
KLUNGLAND PAUL 
AKSEL; 
HETLAND SIGURD; 
HETLAND LARS A; 
EIKESTEIN OVE; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
DET ALMINDELIGE 
SAMFUND

Varsel om befaring

22 U 28.08.2008

STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
SLEVELAND IVAR; 
SKOGSELSKAPET I 
ROGALAND; 
ROGSTAD LEIF; 
ROGSTAD JAN; 
LOMELAND ROALD; 
KLUNGLAND PAUL 
AKSEL; 
HETLAND SIGURD; 
HETLAND LARS A; 
EIKESTEIN OVE; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
DET ALMINDELIGE 

Reguleringsplan for del av Egersund 
næringspark - Planfrittkryss E39 x ny Rv42 
(Eigestad)
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SAMFUND; 
Seniorrådet; 
RFF; 
BR-reprsentanten Åshild 
Slettebø; 
Rogaland 
fylkeskommune -
regionalplan; 
Rogaland 
fylkeskommune - kultur; 
Mattilsynet; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Dalane Energi; 
Eigersund kommune -
miljøavdelingen; 
Bjerkreim kommune

24 I 18.09.2008 Bjerkreim kommune
Høringsuttalelse - reguleringsplan for del av 
Egersund næringspark - planfritt kryss x ny rv. 42 
(Eigestad)

26 I 18.09.2008 Bjerkreim kommune
Uttalelse - reguleringsplan for del av Egersund 
næringspark - planfritt kyss E39 x ny rv. 
42(Eigestad)

27 I 19.09.2008
Rogaland 
fylkeskommune

Uttale til offentlig ettersyn av reguleringsplan for 
del av Egersund Næringspark, planfritt kryss x 
Ny RV 42 (Eigestad)

29 I 29.09.2008 Statens vegvesen
Uttalelse - Reguleringsplan for del av Egersund 
Næringpark - Planskilt kryss E39 x Ny Rv. 42 i 
Eigestad

28 I 01.10.2008 Ivar Sleveland
Sak 114/08 - Reguleringsplan for del av 
Egersund næringspark - Planfrittkryss E39

30 I 02.10.2008
Rogaland 
fylkeskommune

Uttale fra kulturseksjonen - Reguleringsplan for 
del av Egersund Næringpark - Planfritt kryss E39 
x Ny RV 42 (Eigestad) - Offentlig etersyn/høring

33 I 27.03.2009
Dimensjon Rådgiving 
AS

Forslag til reguleringsplan for næringsområde på 
Eigestad

34 U 27.04.2009

STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
SLEVELAND IVAR; 
SKOGSELSKAPET I 
ROGALAND; 
ROGSTAD LEIF; 
ROGSTAD JAN; 
LOMELAND ROALD; 
KLUNGLAND PAUL 
AKSEL; 
HETLAND SIGURD; 
HETLAND LARS A; 
EIKESTEIN OVE; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
DET ALMINDELIGE 
SAMFUND; 
Dalane Energi; 
Eigersund kommune -

Kunngjøring - Reguleringsplan for planfritt kryss 
Eigestad E39/Westlink
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miljøavdelingen; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Mattilsynet; 
Rogaland 
fylkeskommune - kultur; 
Rogaland 
fylkeskommune -
regionalplan; 
Statens vegvesen; 
Bjerkreim kommune

36 I 03.06.2009 Dimensjon rådgiving AS Egersund næringspark - Oversendelse

37 I 03.06.2009 Dimensjon rådgiving AS
Egersund næringspark - Konsekvensutredning 
080509

38 I 03.06.2009 Dimensjon rådgiving AS
Egersund næringspark -
reguleringsbestemmelser Eigestad

39 I 03.06.2009 Dimensjon rådgiving AS
Egersund næringspark - reguleringsplankart 
R003

40 U 10.06.2009

Ada og Elling Rosland; 
Arnt Villy Hestnes; 
DET ALMINDELIGE 
SAMFUND; 
EIKESTEIN OVE; 
HETLAND LARS A; 
HETLAND SIGURD; 
KLUNGLAND 
HALLGEIR; 
KLUNGLAND PAUL 
AKSEL; 
LOMELAND NINA 
EVJE; 
LOMELAND ROALD; 
Mary Jane og Kåre Arne 
Vinningland; 
Ole Anfinn Grønning; 
ROGSTAD JAN; 
ROGSTAD LEIF; 
SKOGSELSKAPET I 
ROGALAND; 
SLEVELAND IVAR; 
STATENS VEGVESEN; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
Tom Fuglestad; 
Tormod Hestnes; 
Bjerkreim kommune

Varsel/Informasjon om befaring

42 U 22.06.2009
Stavanger Aftenblad; 
Sem Hadland; 
Dalane Tidende

Annonse - høring og kunngjøring

41 U 22.06.2009 36 mottakere...
Høring og offentlig ettersyn - forslag til 
reguleringsplan og konsekvensutredning for 
Egersund næringspark IKL gnr. 109 bnr.1, mfl.

43 I 17.07.2009 Statens vegvesen
Høring og offentlig ettersyn - forslag til 
reguleringsplan og konsekvensutredning for 
Egersund
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44 I 06.08.2009
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Uttalelse til offentlig ettersyn - forslag til 
reguleringsplan og konsekvensutredning for 
Egersund

47 I 01.09.2009
Rogaland
fylkeskommune

Reguleringsplan gnr. 109 bnr.13 - industriområde 
Eigestad - innsigelse med forslag til løsning

51 I 18.09.2009
Dimensjon Rådgivning 
AS

Supplerende informasjon  - reguleringsplan 
Egersund Næringspark - Eigestad

50 I 22.09.2009 Tormod Hestnes
Høringsuttalelse - reguleringsplan for Egersund 
næringspark, Eigestad - merknader

52 I 28.09.2009 Bergvesenet
Høringsuttalelse - reguleringsplan med 
konsekvensutredning for Egersund Næringspark

48 U 28.09.2009

Bjerkreim kommune; 
Brannvesenet i 
Eigersund  kommune; 
BR-reprsentanten Åshild 
Slettebø; 
Dalane Energi; 
Eigersund kommune -
miljøavdelingen; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Kommunelegen i 
Eigersund kommune; 
Mattilsynet; 
RFF; 
Rogaland 
fylkeskommune - kultur; 
Rogaland 
fylkeskommune -
regionalplan;
Seniorrådet; 
Statens vegvesen; 
Bergvesenet; 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Utvidet høring - reguleringsplan Egersund 
Næringspark - Eigestad

49 U 28.09.2009

Tormod Hestnes; 
Tom Fuglestad; 
SLEVELAND IVAR; 
SKOGSELSKAPET I 
ROGALAND; 
ROGSTAD LEIF; 
ROGSTAD JAN; 
Ole Anfinn Grønning; 
Mary Jane og Kåre Arne 
Vinningland; 
LOMELAND ROALD; 
LOMELAND NINA 
EVJE; 
KLUNGLAND PAUL 
AKSEL; 
KLUNGLAND 
HALLGEIR; 
HETLAND SIGURD; 
HETLAND LARS A; 
EIKESTEIN OVE; 

Utivdet høring - reguleringsplan for Egersund 
næringspark, Eigestad
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DET ALMINDELIGE 
SAMFUND; 
Arnt Villy Hestnes; 
Ada og Elling Rosland

53 I 02.10.2009 Bjerkreim kommune
Melding om vedtak - uttalelse til reguleringsplan 
for Egersund Næringspark

54 I 05.10.2009 Statens vegvesen
Høringsuttalelse, utvidet høring - reguleringsplan 
Egersund Næringspark - Eigestad, ingen ytterlige 
kommentarer

55 I 14.10.2009
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Uttalelse til utvidet høring - reguleringsplan 
Egersund Næringspark - Eigestad

56 I 23.10.2009 Bergvesenet
Tillegg til høringsuttalelse av 28.09.09 - utvidet 
høring av reguleringsplan for Egersund 
næringspark, Eigestad

57 I 04.11.2009
Fylkesmannen i 
Rogaland

Innsigelse til reguleringsplan for Egersund 
næringspark

58 I 13.12.2010 Statens vegvesen
Oversendelse av forespørsel om planskilt 
kryssing ved x Rv 42 - E 39 Helleland

59 I 05.04.2011 Statens vegvesen
Tilbakemelding på forespørsel om midlertidig 
ankomst - Egersund Næringspark

60 I 11.10.2011 Statens vegvesen
E39 Egersund næringspark - tilbakemelding etter 
møte 30.06.2011

62 I 15.05.2013
Dimensjon Rådgiving 
AS

Justert reguleringsplan Egersund næringspark, 
Eigestad gnr. 109 bnr.1 m.fl.

63 I 20.05.2013
Dimensjon Rådgiving 
AS

Reviderte bestemmelser 20.05.2013

64 I 20.05.2013
Dimensjon Rådgivning 
AS

Revidert KU Eigestad 20.05.2013

Parter i saken:
            

Ada og Elling Rosland Vinningland 4387 BJERKREIM
Arnt Villy Hestnes Tengesdal Sør 16 4387 BJERKREIM
Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ

N DET ALMINDELIGE 
SAMFUND

Postboks 437 4379 EGERSUND

N EIGERSUND 
KOMMUNE

Postboks 580 4379 EGERSUND

N EIGERSUND 
KOMMUNE

Postboks 580 4379 EGERSUND

N EIKESTEIN OVE EIGESTADVEIEN 22 4376 HELLELAND
N EIKESTEIN OVE EIGESTADVEIEN 22 4376 HELLELAND
N EIKESTEIN OVE EIGESTADVEIEN 22 4376 HELLELAND
N EIKESTEIN OVE EIGESTADVEIEN 22 4376 HELLELAND
N EIKESTEIN OVE EIGESTADVEIEN 22 4376 HELLELAND
N EIKESTEIN OVE EIGESTADVEIEN 22 4376 HELLELAND
N EIKESTEIN OVE EIGESTADVEIEN 22 4376 HELLELAND
N EIKESTEIN OVE EIGESTADVEIEN 22 4376 HELLELAND
N EIKESTEIN OVE EIGESTADVEIEN 22 4376 HELLELAND
N EIKESTEIN OVE EIGESTADVEIEN 22 4376 HELLELAND
N HETLAND LARS A EIGESTADVEIEN 11 4376 HELLELAND
N HETLAND LARS A EIGESTADVEIEN 11 4376 HELLELAND
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N HETLAND LARS A EIGESTADVEIEN 11 4376 HELLELAND
N HETLAND LARS A EIGESTADVEIEN 11 4376 HELLELAND
N HETLAND LARS A EIGESTADVEIEN 11 4376 HELLELAND
N HETLAND LARS A EIGESTADVEIEN 11 4376 HELLELAND
N HETLAND SIGURD EIGESTADVEIEN 11 4376 HELLELAND
N HETLAND SIGURD EIGESTADVEIEN 11 4376 HELLELAND
N HETLAND SIGURD EIGESTADVEIEN 11 4376 HELLELAND
N HETLAND SIGURD EIGESTADVEIEN 11 4376 HELLELAND
N KLUNGLAND 

HALLGEIR
KROSSMOVEIEN 980 4376 HELLELAND

N KLUNGLAND 
HALLGEIR

KROSSMOVEIEN 980 4376 HELLELAND

N KLUNGLAND 
HALLGEIR

KROSSMOVEIEN 980 4376 HELLELAND

N KLUNGLAND PAUL 
AKSEL

RØYSLANDSDALEN 1 4387 BJERKREIM

N KLUNGLAND PAUL 
AKSEL

RØYSLANDSDALEN 1 4387 BJERKREIM

N KLUNGLAND PAUL 
AKSEL

RØYSLANDSDALEN 1 4387 BJERKREIM

N KLUNGLAND PAUL 
AKSEL

RØYSLANDSDALEN 1 4387 BJERKREIM

N KLUNGLAND PAUL
AKSEL

RØYSLANDSDALEN 1 4387 BJERKREIM

N KLUNGLAND PAUL 
AKSEL

RØYSLANDSDALEN 1 4387 BJERKREIM

N KLUNGLAND PAUL 
AKSEL

RØYSLANDSDALEN 1 4387 BJERKREIM

N LOMELAND NINA 
EVJE

LOMELANDSVEIEN 
18

4376 HELLELAND

N LOMELAND ROALD LOMELANDSVEIEN 
45

4376 HELLELAND

N LOMELAND ROALD LOMELANDSVEIEN 
45

4376 HELLELAND

N LOMELAND ROALD LOMELANDSVEIEN 
45

4376 HELLELAND

N LOMELAND ROALD LOMELANDSVEIEN 
45

4376 HELLELAND

N LOMELAND ROALD LOMELANDSVEIEN 
45

4376 HELLELAND

Mary Jane og Kåre 
Arne Vinningland

Vinningland 4387 BJERKREIM

Ole Anfinn Grønning Sagland 4387 BJERKREIM
N ROGSTAD JAN SLETTEIDVEIEN 43 4370 EGERSUND
N ROGSTAD JAN SLETTEIDVEIEN 43 4370 EGERSUND
N ROGSTAD JAN SLETTEIDVEIEN 43 4370 EGERSUND
N ROGSTAD JAN SLETTEIDVEIEN 43 4370 EGERSUND
N ROGSTAD LEIF RUNDEVOLLSVEIEN 

30
4370 EGERSUND

N ROGSTAD LEIF RUNDEVOLLSVEIEN 
30

4370 EGERSUND

N ROGSTAD LEIF RUNDEVOLLSVEIEN 
30

4370 EGERSUND
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N ROGSTAD LEIF RUNDEVOLLSVEIEN 
30

4370 EGERSUND

N SKOGSELSKAPET I 
ROGALAND

Postboks 59   Sentrum 4001 STAVANGER

N SKOGSELSKAPET I 
ROGALAND

Postboks 59   Sentrum 4001 STAVANGER

N SKOGSELSKAPET I 
ROGALAND

Postboks 59   Sentrum 4001 STAVANGER

N SLEVELAND IVAR LOMELANDSVEIEN 
92

4376 HELLELAND

N SLEVELAND IVAR LOMELANDSVEIEN 
92

4376 HELLELAND

N SLEVELAND IVAR LOMELANDSVEIEN 
92

4376 HELLELAND

N SLEVELAND IVAR LOMELANDSVEIEN 
92

4376 HELLELAND

N SLEVELAND IVAR LOMELANDSVEIEN 
92

4376 HELLELAND

N SLEVELAND IVAR LOMELANDSVEIEN 
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0 Sammendrag 
Konsekvensutredningen for Egersund næringspark danner grunnlag for utforming av 

detaljreguleringsplan for Egersund næringspark. Konsekvensutredningen skal belyse 

konsekvensene av utbyggingen ut fra tema fastsatt i planprogrammet (vedlegg 3). 

Konsekvensutredningen viser at de negative konsekvensene knyttet til tiltaket har 

sammenheng med terrenginngrep og masseuttak. Totalt sett gir tiltaket en positiv 

konsekvens/betydning for området og Eigersund kommune. For tiltak som har negativ 

konsekvens er det mulig å utføre avbøtende tiltak for å redusere den negative konsekvensen 

til akseptable nivåer.   

Det er i konsekvensutredningen skissert to ulike løsningsalternativer, planforslaget (alternativ 

1) og dagens situasjon (alternativ 0). Tabellen nedenfor viser hvordan planforslaget er i 

forhold til dagens situasjon. Blå farge indikerer positiv konsekvens, rød indikerer negativ 

konsekvens og hvitt indikerer at det ikke er noen konsekvens: 

Fagtema Alternativ 1 Referanse 

Atkomst (++) Kapittel 8.1 

Arbeidsreiser / transport (0) Kapittel 8.2 

Vannforsyning, avløp og 

overvann 

(++) Kapittel 8.3 

Utslipp til ytre miljø (- -) Kapittel 8.4 

Utslipp av støy (-) Kapittel 8.5 

Arealutnytting – lokalisering (+++) Kapittel 8.6 

Landskapsbildet (- -) Kapittel 8.7 

Kulturminner (-) Kapittel 8.8 

Biologisk mangfold (-) Kapittel 8.9 

Risiko- og sårbarhets-

vurderinger 

(-) Kapittel 8.10 

Grunnforhold, radon 0) Kapittel 8.11 

Samfunnsmessig betydning (+++) Kapittel 8.12 

Energi (++) Kapittel 8.13 

Konsekvenser i anleggsfasen (-) Kapittel 8.14 

Landbruk / skogbruk (-) Kapittel 8.15 

Tabell 0-1 Oppsummering av konsekvens for alle deltema 
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1 Bakgrunn 

1.1 Saken gjelder 
Dimensjon Rådgivning AS har på oppdrag for Egersund Næringspark AS utarbeidet 

reguleringsplan og konsekvensutredning for Egersund Næringspark på Eigestad i Eigersund 

kommune.  

1.2 Formålet med planen  

Formålet med planen er å etablere et større næringsområde langs E39. 

1.3 Konsekvensutredning 
Konsekvensutredningen for Egersund næringspark er en del av detaljreguleringen for samme 

område, og skal fungere som grunnlag for utforming av planen, samt være en beskrivelse av 

plan og virkning. Planområdet er i kommuneplan for Egersund 2011-2023 avsatt som formål 

«næringsvirksomhet, fremtidig, IKL 12». 

Områdets størrelse er større enn 15 000 m
2
 og utløser krav om konsekvensutredning, jf Plan- 

og bygningslovens §§ 4-2, 12-10 og 14-6, samt Forskrift om konsekvensutrednings Kap II, § 

2 bokstav f, og Vedlegg 1. Hensikten med konsekvensutredningen er å sikre at hensynet til 

miljø og samfunn blir tatt i betraktning og satt i system for å kunne gi et beslutningsgrunnlag 

for om planforslag kan anbefales og forsvares. 

Det er i denne rapporten vurdert 2 ulike alternativ.  

1.4 Planprosess 
Behandlingen av reguleringsplanen og konsekvensutredningen er styrt av plan- og 

bygningsloven.  

1.4.1 Foreløpig planprosess 

Foreløpig planprosess er illustrert i tabell under. 

Dato  Tema 

28.02.2008 Oppstart av reguleringsarbeid og forslag til planprogram ble varslet 

i Dalane Tiden og Stavanger Aftenblad og sendt til berørte parter 

via brev 

09.06.2008 Planprogrammet fastsatt, Eigersund kommunestyre sak 034/08 

16.06.2009 Reguleringsplan med konsekvensutredning vedtatt lagt ut til 

offentlig ettersyn, Eigersund miljøutvalg sak 107/09 

30.06.2009 – 

30.09.2009 

Offentlig ettersyn planforslaget 

Innkomne merknader til varsel om oppstart og offentlig ettersyn er oppsummert i kapittel 3. 

1.4.2 Forventet fremdrift 

Planforslaget er oppdatert i tråd med innkomne innspill ved førstegangsbehandling, og i tråd 

med dialogmøter med Fylkesmannen i Rogaland og Statens Vegvesen (november 2012). I 

tillegg er planbeskrivelsen og konsekvensutredningen oppdatert i forhold til nye krav til 

innhold, og plankartet er oppdatert til siste sosi-versjon og ny planlov.  
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Tema Antatt tid 

Innlevering av planforslag til 

andregangsbehandling 

Andre kvartal 2013 

Annengangsbehandling og vedtak Andre/tredje kvartal 2013 

Tabell 1-1 Antatt fremdriftsplan 
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2 Føringer for planarbeidet 

2.1 Overordnete planer og føringer 

Plandokumentet berører ikke nasjonale plandokumenter. Likevel ligger nasjonale og 

rikspolitiske retningslinjer til grunn for planleggingen i området: 

 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 

(diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 

 Fylkesdelplan for universell utforming 

 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, rundskriv T-

5/93 

2.2 Gjeldene planer 

2.2.1 Strategisk næringsplan for Dalane 

Visjonen for Dalane er «Finne sammen». Satsingsområdene i planen er infrastruktur, 

kompetanse, livskvalitet, rekruttering, nyskaping, energi, mat- landbruk og fiskeri, reiseliv og 

profilering. 

2.2.2 Fylkesdelplan for areal og transport i Dalane 2005-2015 

Planen er et samledokument for fire regionale areal- og transportplaner, inkludert 

Transportplan for Dalane. Prinsippet går ut på at planlegging av utbyggingsmønsteret og 

transportsystemet samordnes slik at det legges til rette for ne mest mulig effektiv, trygg og 

miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. En av strategiene i planen 

er å «plassere virksomheter med få arbeidsplasser og/eller med liten tiltrekning av publikum, 

men med stort transportbehov, ved hovedtranportårer» (side 16) 

2.2.3 Kommuneplan for Eigersund kommune 2011-2023 

Planområdet er avsatt til fremtidig næringsvirksomhet i gjeldene kommuneplan. Det er 

merket med «IKL 12».  

 

Figur 2-1 Utsnitt fra Eigersund kommuneplan 2011-2023 (Eigersund kommune) 

Side 130 av 999



Konsekvensutredning og planbeskrivelse  Side 5 

Dimensjon Rådgivning AS  Egersund Næringspark AS 

I kommuneplanens bestemmelser § 3-6 heter det at «områdene for erverv er byggeområder 

for industri, kontor, forretning og annet erverv og avgrensningen av bruken fremkommer i 

form av bruk av benevnelsene I, K, L, F. 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». 

2.2.4 Energi- og klimaplan for Eigersund kommune 2012-2020 

Klima- og energiplanen utgjør kommunens fundament for «kommunens strategiske og 

konkrete arbeid for å bedre bymiljøet og redusere Eigersundsamfunnets utslipp av 

klimagasser». I forhold til transport og arealplanlegging har kommunen konkrete mål om, 

blant annet; «lokalisere næringsområder med «rett virksomhet på rett sted» og; «klimahensyn 

og energibruk vektlegges ved etablering av nye boligfelt og næringsområder».  

2.3 Reguleringsplaner 

Mesteparten av planområdet er uregulert, men planområdet inkluderer hele krysset på E39 

selv om dette allerede er regulert i reguleringsplan for planfritt kryss Eigestad E39/Westlink, 

vedtatt av Eigersund kommunestyre i sak 180/08 i møte den 18.11.2008. Det er foretatt 

mindre justeringer til krysset som en følge av mer detaljert planlegging av bro over E39.   

2.4 Pågående planarbeid 

Man har ikke kjennskap til at det pågår planarbeid som vil få innvirkning på planen. 
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3 Innkomne merknader 

3.1 Innledning 

Det ble varslet oppstart av reguleringsplan og høring av planprogram for 

konsekvensutredning 28.2.2008. Det kom inn 12 merknader til varselet. Planen ble 

førstegangsbehandlet 16.6.2009, høringsperioden var fra 30.06.2009 til 30.09.2009 hvor det 

kom inn 7 merknader. Merknader til varsel og høring er oppsummert i dette kapittelet. For 

fullstendige merknader, se vedlegg 2.   

3.2 Varsel om oppstart 

3.2.1 Mattilsynet – Distriktskontoret for Dalane 

De ber om at vannforsyning blir vurdert tidlig i prosessen slik at valg av vannkilde, 

brønnboring, vurdering av risiko for forurensing av kilden og eventuell skjerming av kilden 

kan tas hensyn til, og blir beskrevet i reguleringsplanen. 

Mattilsynet kan bruke sin innsigelsesrett dersom drikkevannhensynene ikke blir tilstrekkelig 

ivaretatt. 

Forslagsstillers kommentar: 

Det legges opp til kommunal vannforsyning med tilkobling til Eigersund kommune sitt 

ledningsnett.  Således skulle krav til vannforsyning være ivaretatt.   

3.2.2 Statens vegvesen 

De understreker at den nye vegforbindelsen mellom rv42 og E-39 vil kreve en 

terrengkorridor på minimum 100 m. Området kan ikke utbygges før denne blir fastlagt. Det 

må også vektlegges at Egersund havn er stamveghavn og hvilken status Westlink får må 

avklares.  

En parsell av Kongevegen mellom Tengesdal – Brynesland og Krossmoen passerer gjennom 

industriområdet. Disse vegforbindelser må utredes for å unngå innsigelser for å få avklart 

disse vegenes vernestatus. 

Arbeidsreiser er ikke tilstrekkelig utredet. Hvor mange arbeidsplasser som parken vil skape 

er foreløpig ukjent. Men nasjonale føringer krever at det legges til rette for alternative 

transportformer, dvs. tilrettelegging for gange – sykling – buss.  

Byggegrensen langs E-39 og Westlink er 50 m.  

Det må gjennomføres en trafikkanalyse for å sikre rett dimensjon på vegsystemet. Analysen 

må ha et 20 års perspektiv.  

Lokalvegnettet på østsiden av E-39 må i den grad det er mulig knyttes til 2-plankrysset. 

Forslagsstillers kommentar: 

Westlink er regulert gjennom planområdet.  Det er satt av en 50 meter byggegrense på hver 

side Westlink og på sørsiden av E39. Det er, i samråd med Statens Vegvesen, satt 

byggegrense på 35 meter innen IL4-7 og FIL1. 

Deler av kongeveien er fjernet i forbindelse med godkjent masseuttak og er asfaltert i 

forbindelse med tidligere virksomhet.   
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Planen tar hensyn til arbeidsreiser med henholdsvis personbil, kollektiv transport og 

gang/sykling.  Konsekvensutredningen omtaler arbeidsreiser og trafikkanalyse.  I henhold til 

denne analysen har vegnettet tilstrekkelig kapasitet i et 20-års perspektiv.   

Lokalnettet på østsiden av E39 er vist tilkoblet det planfrie krysset.   

3.2.3 Rogaland Fylkeskommune 

Har gjennomført en arkeologisk registrering innenfor planområdet. Det er ikke påvist 

automatisk freda kulturminner som ikke var kjent fra før. Men den nordlige delen av et 

registrert gårdsanlegg ligger innenfor planområdet. Gården er automatisk fredet og det må 

gå klart fram av planprogrammet at en skal ta hensyn til dette. 

Forslagsstillers kommentar: 

De registrerte fornminnene er omtalt i konsekvensutredningen.   

3.2.4 Bergvesenet 

De ber om at beskrivelse av masseuttak inngår som et eget punkt i konsekvensutredningen. 

De må fremgå størrelse på volum og om massen skal bli solgt eller benyttet i opparbeidelsen 

av industriområdet.  

Forslagsstillers kommentar: 

Beskrivelse av masseuttaket er omtalt både i konsekvensutredningen og i 

reguleringsbestemmelsene.   

3.2.5 Eigersund Kommune – Seniorrådet 

Seniorrådets vedtak 05.03.08 - Seniorrådet har ingen merknader til saken. 

3.2.6 Fylkesmannen i Rogaland 

Utredningen må ta med alle forhold omkring utvidelse, herunder arealeffektive løsninger, av 

planområdet i forhold til gjeldende kommuneplan og konsekvenser dette får for landbruket. 

Planprogrammet må redegjøre for de grunner som gjør at det trengs ekstra areal i forhold til 

kommuneplanen, dersom utredningen ikke frembringer vektige argument for utvidelsen vil 

Fylkesmannen varsel innsigelse mot utvidelse av det planlagte industriområdet på Eigestad i 

forhold til kommuneplanen. 

Utredningen må utrede forholdet transport – klimautslipp. Herunder transportbehov og 

utslipp i forhold til senterstruktur/senteravgrensing. 

Utredningen må også beskrive type virksomhet i forhold overordna retningslinjer 

(kjøpesenterstoppen), rikspolitiske retningslinjer for areal- og transport, kommuneplanen og 

Fylkesdelplan for areal og transport i Dalane. 

Forslagsstillers kommentar: 

Området har i dag liten verdi som landbruksjord, dette er noe av begrunnelsen for å plassere 

næringsområdet nettopp her. 

Arealutnytting og lokalisering er nærmere utredet i konsekvensutredningen. Behov for ekstra 

areal er knyttet opp mot kommuneplanens ønske om å kunne tilby næringsarealer til flere 

typer næring over lang tid.  Det ønskes å skape en samlingsplass for plasskrevende industri i 

Dalane-regionen.   

Forholdet mellom arealutnytting og lokalisering er omtalt i konsekvensutredningen.   
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Som beskrevet i planprogrammet er området planlagt brukt til tradisjonell industri, 

teknologibasert næring, detaljhandel storvare (plasskrevende varer) og servicenæring knyttet 

til E-39 (kro, bensin, overnatting etc.). Forslagsstiller kan ikke se at dette kommer i konflikt 

med kjøpesenterstoppen. 

3.2.7 Telenor Networks Engineering 

De har ingen kommentarer til planprogrammet. De gjør oppmerksom på at gravearbeider må 

varsles Geomatikk. 

3.2.8 Norges vassdrags- og energidirektorat 

Innen planområdet er det, i følge tilgjengelig kartgrunnlag, 5 mindre vann/tjern i et område 

som er angitt delvis som myr. Arealet av disse utgjør 4-5 daa. Bekker som forbinder disse og 

fører vannet ut av området er ikke vist.  

Arealplanleggingen bør ta utgangspunkt i å ta vare på og legge til rette for at vann og 

vannveier blir en del av utbyggingsområdet. Bekker bør ikke lukkes. Planprogrammets 

angivelse av nærmere undersøkelser omkring biologisk mangfold og resultatet av disse vil 

være avgjørende for videre håndtering av vann og vannveier i området. 

Planlagt areal på 700 daa vil kunne påvirke avrenningen fra området i nedbørsperioder. 

Eventuelt raskere avrenning kan medføre ulemper i vassdraget nedstrøms. Håndtering av 

overvann må derfor være en del av planprogrammet. Alt etter hvilke kapasiteter og 

konsekvenser som avdekkes nedstrøms, kan lokale tiltak som fordrøyningsbassenger være 

aktuelt. 

Forslagsstillers kommentar: 

Deler av området er myrområder som er planlagt oppfylt.  Disse områdene ligger i de flate 

partiene i området som er best egnet til næringsformål.  I reguleringsforslaget ligger disse 

arealene som næringsområder.   

Det er per i dag ingen veldig definerte vannveier i området.  I detaljplanlegging av området 

vil det i størst mulig grad legges vekt på å holde vannveiene åpne.   

I utgangspunktet tillates ikke større avrenning fra ferdig utbygd område enn hva det gjør i 

dag.  I detaljplanlegging av området vil det derfor være krav om utjevning av overvann.   

3.2.9 Bjerkreim kommune – Sentraladministrasjonen 

De ber om at reguleringsplanen tar høyde for framtidige næringsarealer på Bjerkreimsiden 

ved dimensjonering av offentlig veianlegg og at det avsettes arealer for tilkobling av 

framtidige næringsarealer i Bjerkreim til felles kryssløsning i forhold til E-39.  

Forslagsstillers kommentar: 

Det er regulert inn egen atkomst til fremtidige næringsarealer i Bjerkreim kommune.   

3.2.10 Dalane Energi 

De ber om at det blir satt av et areal på 4 mål til en fremtidig transformatorstasjon i 

området. 

Forslagsstillers kommentar: 

Det er satt av egen tomt på 3,9 daa som er tiltenkt transformator og fjernvarme / kjøling.   
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3.2.11 Eigersund kommune – Planavdelingen 

Kommunen har generelle krav til fremstilling av planen: 

- Ved innsending av planen skal det legges ved detaljert illustrasjonsplan, fotomontasje 

og snitt som viser terrengbearbeiding. 

- Det må gjøres en vurdering om tiltaket kommer inn under kravene om 

konsekvensutredning. 

- Konsekvensutrede støy, trafikk, forurensing, samfunnsmessige forhold, 

sikkerhetsmessige forhold og konsekvenser for nærliggende områder. 

- Plankartet skal fremstilles i 1:1000 i A2 og A3 format 

- Avkjørsel skal vises i tråd med krav fra Statens vegvesen 

- Areal utenom skal regulere til parkbelte industriområde 

Forslagsstillers kommentar: 

Krav fra kommunen er ivaretatt ved fremstilling av planen.   

3.2.12 Fylkesmannen i Rogaland 

De viser til at tiltaket er KU-pliktig, jf. Forskrift om konsekvensutredning, planer for tiltak og 

tiltak som alltid skal konsekvensutredes.  

Forslagsstillers kommentar: 

Konsekvensutredning er utarbeidet.  

3.3 Offentlig høring etter førstegangsbehandling 

3.3.1 Rogaland fylkeskommune, regionalutviklingsavdelingen, brev 
datert 1.9.2009 

Varsler innsigelse dersom det ikke blir tatt tilstrekkelig hensyn til gårdsanlegget innen 

planområdet som er et automatisk freda kulturminne. 

Forslagsstillers kommentar: 

Plankartet er justert for å ta hensyn til eksisterende gårdsanlegg. 

3.3.2 Statens vegvesen, brev datert 17.7.2009 

Vegvesenet har følgende merknader: 

 De viser til at ved å ta med krysset mellom Ev 39 og Rv 42 i planen blir kommunestyrets 

vedtak opphevet, og at planforslaget ikke i samme grad som godkjent plan fastsetter 

detaljkrav til utforming av vegsystemet. 

 Frisiktsoner er uleselige på grunn av målestokken. 

 Krever sikkerhetssone på minimum 8 m langs Ev 39 etter rekkverksnormalenes 

bestemmelser. 

 G/s-veger og/eller parkeringsplasser må ikke anlegges nærmere Ev 39 enn 10 meter fra 

regulert vegkant. 

 Lokale bilveger må skjermes og sikres med jordvoller eller skjermer. 
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 Vegetasjonsbeltet mellom industriområdet og næringsområdet må gis en bredde og 

utforming som tilfredsstiller minimumskrav. 

 Sonen kontra senere utbedring av Ev 39 til normert standard – nødvendige avklaringer 

om beliggenhet kan skje i forbindelse med bebyggelsesplaner for områdene F/K/I 1,3 og 6 

eller som egen utredning i forkant.  

  G/s-vegen og Ev 39 på strekningen mellom toplanskrysset og krysset ved gml E-18 må 

innreguleres som en del av industriområdet om innsigelse skal unngås. 

Forslagsstillers kommentar 

 Årsaken til at det foreslås å oppheve gjeldene plan er at plankartet er justert for å ta 

hensyn til detaljprosjektering av broen over E39. Alle bestemmelser og detaljer fra vedtatt 

plan er nå tatt med i revidert planforslag. 

 Plankartet er justert slik at byggegrenser og frisiktsoner går klart frem. Tverrprofilene er 

klart definert. Disse er nå vist i plankartet. 

 Det er regulert inn sikkerhetssone i henhold til vegvesenets normaler. Denne er vist i 

plankartet og er regulert til vegetasjonsskjerm. 

 G/s-veger langs E39 regulert i henhold til normalene. 

 Dette er ivaretatt i planforslaget. 

 Adkomst til Bjerkreim må løses i påfølgende bebyggelsesplaner. Siden arealet mot 

Bjerkreim kommune ikke ligger inne som næringsareal i kommuneplanen er dette tatt ut 

av planen. Utover dette er E39 regulert langs hele planområdet. 

 Det ble, i møte med Statens vegvesen 15.11.2012, gitt signaler på at E39 trolig aldri vil 

bli ytterligere utvidet på dette strekket. Det er derfor sett bort fra denne kommentaren. 

 Det er vist forslag til gjennomgående g/s-veg i planforslaget. På sikt er det et ønske å få 

etablert næringsareal også på nordsiden av E39. Det vil da kanskje være mer aktuelt å 

regulere gjennomgående g/s-veg gjennom denne delen av området. 

3.3.3 Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert 6.8.2009 og 
14.10.2009 

 Kommenterer det må fremgå hvilke byggegrenser som gjelder mot bekker og vassdrag.  

 Ønsker vurdering av flomfare, selv om det ikke skulle være flomfare må det fremgå av 

plandokumentene at det er vurdert. 

Forslagsstillers kommentar:  

 Det ligger ingen bekker eller vassdrag innenfor planområdet som skal bevares. 

 Det stilles krav i bestemmelsene til at flomforhold i nedstrøms vassdrag ikke skal 

påvirkes av utbyggingen av næringsområdet. 

3.3.4 Tormod Hestnes, brev datert 22.9.2009 

Tormod Hestnes har innvendinger til etablering av masseuttak. 

Forslagsstillers kommentar: 

Masseuttak er nå tatt ut av planen slik at innvendingene tas til følge. 
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3.3.5 Bergvesenet, brev datert 28.9.2009 og 23.10.2009 

Bergvesenet savner en utredning av masseuttaket som er vist i reguleringsforslaget. 

Forslagsstillers kommentar: 

I planen som fremmes til 2. gangsbehandling er masseuttaket tatt ut av planen og 

innvendingene til Bergvesenet blir dermed ikke gjeldene. 

3.3.6 Bjerkreim kommune, plankontoret, brev datert 2.10.2009 

Bjerkreim kommune har i møtet i formannskapet den 28.9.2009, sak 103/09, gitt følgende 

uttale: 

«Bjerkreim kommune ber om at en i reguleringsplanen for Eigersund Næringspark legger inn 

gang- og sykkelvei langs intern vei i planområdet helt frem til kommunegrensen mellom 

Bjerkreim og Eigersund». 

Forslagsstillers kommentar: 

Den del av planen som ligger mot Bjerkreim kommune er tatt ut av reguleringsplanen da 

dette ikke ligger inne i kommuneplanen for Eigersund. Det er samleveg frem til plangrensen. 

3.3.7 Fylkesmannen i Rogaland, brev datert 4.11.2009 

Fylkesmannen fremmer innsigelse til planen slik den foreligger: 

 Viser til at reguleringsplanen avviker i vesentlig grad til gjeldene kommuneplan. 

 Rekkefølgekrav for å styre utviklingen av næringsområdet mangler. 

 Begrensninger for forretning og kontor mangler i planforslaget. 

 Forholdet mellom masseuttaket og næringsarealene er mangelfullt belyst. 

Forslagsstillers kommentar: 

 Eigersund kommuneplan er revidert etter førstegangsbehandling av planen, og 

planområdet er redusert noe slik at planområdet nå er i tråd med gjeldene kommuneplan. 

 Rekkefølgekrav for å styre utviklingen av næringsområdet er tatt med i bestemmelsene. 

 Det er satt begrensninger for forretning og kontor i plankartet og i bestemmelsene. 

 Masseuttak er tatt ut av reguleringsplanen. 

På bakgrunn av endringene som er gjort trakk fylkesmannen i Rogaland sin innsigelse på 

møtet med dem, 2.5.20213. 
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4 Beskrivelse av planområdet 

4.1 Beliggenhet og avgrensing 

Området har en størrelse på ca. 450 daa og ligger omtrent 10 km nordøst fra Egersund 

sentrum (i luftlinje) i Eigersund kommune. Planområdet er plassert langs E39 mot grensen til 

Bjerkreim kommune i nord og Helleland i sør.   

 

Figur 4-1 Oversiktskart (kart: Gulesider)  

 

Figur 4-2 Varslet plangrense (Dimensjon AS) 

Planområdet 
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Figur 4-3 Endelig plangrense (Dimensjon AS) 

Planområdet er endret noe etter 

førstegangsbehandling, se figur 4-

3, til venstre. Lundafjellet er tatt ut, 

da masseuttak er tatt ut av 

planforslaget. Planområdet går 

også utenom Sauafjellet og 

Eikeliknuten, dette for å sikre 

naturlige buffere for 

næringsområdet og for å sikre 

avstand til kulturminnet. 

4.2 Eksisterende bebyggelse 

Det eksisterer ingen bebyggelse i planområdet utover enkelte brakker plassert som lager i 

forbindelse med jord- og skogbruksvirksomhet i området.   

4.3 Kultur- og fornminner 

Den 8. mars 2008 ble det gjennomført arkeologiske registreringer innenfor planområdet. Ved 

denne registreringen ble det ikke påvist ytterligere automatisk freda kulturminner enn et 

tidligere kjent gårdsanlegg som ligger på grensen til planområdet i sørøst. 

 

Figur 4-4 Registrerte kulturminner (Temakart) 

4.4 Topografi og vegetasjon 

Landskapet har en terrengforskjell på nesten 250 meter, hvor det laveste punktet er kote + 

105 vest for E39 i sør og Lundafjellets topp på kote + 250 meter. Landskapet preges av 

Automatisk freda 

kulturminne 
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fjellknauser, myrer og småvann med kulturbeite. Dette er nærmere beskrevet i 

konsekvensutredningen.   

  

Figur 4-5 Eksisterende landskap sett fra Ev 39 (Googlemaps) 

4.5 Flom 

Planområdet ligger utenfor flomområdet, i 

følge flomsonekart fra Norges vassdrags- og 

energidirektorat. Kartutsnittet til høyre viser 

planområdet nord i området. 

 

Figur 4-6 Flomsonekart (NVE) 

4.6 Atkomst 

Området har i dag flere avkjørsler fra E39. Disse vil erstattes av nytt planfritt kryss.   
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5 Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Formål med planforslaget 

Formålet med planforslaget er å legge til rette for nytt næringsområde for Dalane-regionen.  

Dette skal være et område som skal kunne tilby hensiktsmessige næringsområder i lang tid 

fremover.  I tillegg legger planforslaget opp til ny planfri atkomst fra E39 som også er første 

del av ny vegforbindelse fra E39 til Egersund.   

5.2 Reguleringsformål og arealoppgave 

Planområdet er på ca. 450 daa fordelt på de ulike formålene som følger: 

Kategori Areal (daa) 

Bebyggelse og anlegg  

Energianlegg 3 941 

Vann- og avløpsanlegg 19 950 

Industri/lager 211 952 

Forretning/industri/lager 69 523 

Bensinstasjon/vegserviceanlegg/næringsbebyggelse 24 208 

Sum areal denne kategori 329 574 

  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

Kjøreveg 50 894 

Gang- og sykkelveg 2 069 

Fortau 1 565 

Annen veggrunn - teknisk anlegg 62 062 

Sum areal denne kategori 116 590 

  

Grønnstruktur  

Vegetasjonsskjerm 3 680 

Sum areal denne kategori 3 680 

  

SUM 449 844 

 

Følgende markslag ligger innen planområdet i dag og er foreslått omdisponert: 
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Markslag Areal (daa) 

Skog 218 

Dyrket mark 23 

Veg 20 

Utmark/myr 189 

5.3 Byggegrenser 

Det er regulert 50 meter byggegrense fra E39 og Westlink, og en byggegrense på 35 meter 

innen IL4-7 og FIL1, i samråd med Statens vegvesen. Ved ramper følger byggegrensen disse 

og ikke E39. Internt i feltet er byggegrensen på 10 meter fra senter veg. Andre byggegrenser 

er satt til 4 meter. 

5.4 Grad av utnytting 

Største tillatte prosent bruksareal (%-BRA) er vist på plankartet. Bruksareal som ligger under 

terreng regnes ikke med i % -BRA. Som grunnlag for beregning av % -BRA benyttes en 

etasjehøyde på 4,0 meter for industribygg. Det er satt maksimal høyde på 20 meter. Det 

tillates bygd høyere enn 20 meter dersom en med illustrasjoner kan viset at byggets høyde 

ikke vil få en silhuettvirkning mot tilliggende terreng. Bygg med spesielle behov, 

enkeltelementer som kraner, piper, tårn og deler av bygninger kan tillates utover denne 

høyde.  

For I/L1 stilles det krav til maksimal byggehøyde til kote +130 meter. Tomten er avgrenset av 

Lundafjellet i nord i en høyde på +255 meter og Sauafjell i sør med en høyde på +202 meter. 

Snåra ligger nord for Bryneslandsvatnet, og rett øst for planområdet og har en høyde på 256 

meter. I/L1 ligger eksponert mot Bjerkreimvassdraget i vest. Kotehøyden på tomten ligger i 

dag omtrent på kote +125 i gjennomsnitt. Innmålinger fra Bertelsen og Garpestad har funnet 

at støttefylling i vest varierer mellom 127,5 og 129 moh. Det er funnet at en høyde på maks 

+150 ikke vil gi uheldig silhuettvirkning. Det er stilt krav i bestemmelsene til at 

silhuettvirkning må dokumenteres ved søknad om tiltak på tomt I/L1. 

5.5 Estetikk 

Det stilles krav til god estetisk utforming av bygninger og utendørsanlegg. Bygninger skal 

tilfredsstille allmenne krav i forhold til seg selv, og bygde omgivelser og det naturlige 

landskap.  

Fasade mot veier og mot utsiktspunkt i vest skal gis spesiell oppmerksomhet. 

5.6 Næringsarealer 

Planområdet ligger godt plassert for arealintensiv næring basert på lagerhold, logistikk og 

transport, samt produksjonsrettet virksomhet.  Området ligger også godt plassert for å 

etablere bensinstasjon, spesielt dersom Westlink realiseres.   

Planforslaget tilrettelegger for kombinasjonsformål industri/lager og forretning/industri/lager, 

og bensinstasjon/vegserviceanlegg/næringsbebyggelse. Industri/lager er foreslått vest i 

planen, samt helt i øst da dette området er minst følsomt for støy. Det er foreslått at det her 

kan tillates oppført bygninger for produksjonsbedrifter, transportbedrifter og lager.  

Forretning/industri/lager er foreslått i forbindelse med krysset, hvor det tillates oppført 

bygninger for forretning- og industrivirksomheter, lager/logistikk og servicebedrifter.  
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Det er lagt til rette for bensinstasjon/vegserviceanlegg/næringsbebyggelse på vestsiden av 

krysset. Det er her åpnet for tilrettelegging av bensinstasjon med tilhørende servicefunksjoner 

som bevertning og overnatting, eventuelt også med parkering av store kjøretøy og «park and 

ride». Forretning er begrenset til forretning som ikke er i konkurranse med Egersund sentrum, 

men skal tilrettelegge for forretning som det ikke er plass til, eller som ikke er hensiktsmessig 

å ha i sentrum. Det tillates tilhørende trafikk- og kontorfunksjoner til bedriftene.  

5.7 Tomteplaner 

Innenfor samme formål kan arealet oppdeles etter de enkelte bedrifters behov, etter grenser 

som i hvert tilfelle skal godkjennes av kommunen. Dette vil skape fleksibilitet i planen da 

man på det nåværende tidspunkt ikke har kjennskap til hvilke bedrifter som vil etablere seg 

her, og regner med at området vil bli utbygd over flere år. Før utbygging kreves det fremlagt 

plan som viser planlagt bebyggelse og utomhusplan. Det skal vises fjernvirkning av 

bebyggelse og perspektiv.  

5.8 Veistruktur 

Det etableres nytt planfritt kryss på E39 med atkomst til industriområdet.  Hovedveisystemet 

fra E39 er planlagt med rundkjøringer på hver side av E39 og er lagt opp til å kunne fungere 

som starten på ny vegforbindelse til Egersund.  Denne vegen deler næringsområdet i to deler.  

Atkomst til næringsarealene blir fra rundkjøringen på sørsiden av E39.  Internt i 

næringsområdene er det planlagt adkomst til alle tomtene.  Etter hvert som tomtene blir 

planlagt i mer detalj vil det bli interne adkomstveger også i disse områdene.   

Krysset på E39 er justert noe i forhold til gjeldende reguleringsplan på grunn av forhold som 

ble avdekket under detaljprosjektering av broen.  Selve brospennet er forlenget noe for å 

slippe breddeutvidelse på selve brokonstruksjonen.  Dette medfører at rundkjøringen på 

østsiden er flyttet noe lenger vekk fra E39.   

I tillegg er det regulert inn vegforbindelse mot kommunegrensen til Bjerkreim for på sikt å 

kunne etablere næringsområder også her.   

Klargjort for utvikling næringsområdet nord på sikt. 

5.9 Parkering 

Det er i forslag til reguleringsplan tillatt med opp til 3,5 parkeringsplasser per 100 m² BRA.  

Minimum 5 % av disse plassene skal være avsatt til bevegelseshemmede.  Det skal også 

legges til rette for 10 % overbygget sykkelparkering nær inngangsparti. Statens vegvesen 

anbefaler mellom 30-50 meter eller nærmere (Sykkelparkering, 2007).   

5.10 Forhold til myke trafikanter 

Det er etablert et gjennomgående gang-/sykkelvegnett fra øst og inn i planområdet. Det er 

tilrettelagt for undergang under E39 for å gi sikker tilgang for syklende og gående til 

planområdet. 

5.11 Kollektivdekning 

Det er ikke bussholdeplass i forbindelse med planområdet. Den nærmeste bussholdeplassen 

er ca. 2,5 km unna planområdet, ved Tveideveien. Fra denne holdeplassen går det en rute: 

E90 som går Hauge-Egersund-Bjerkreim-Vikeså-Ålgård-Sandnes-Kvadrat-Forus-Universitet-

Sykehuset-Stavanger. Denne går med en frekvens på hverdager en gang i timen mellom 
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klokken 6 og 8.15 og går etter dette i en frekvens på annenhver time mellom 10 og 15.15. 

Ruten kjøres ikke helger. 

På Krossmoen, ca. 3 km fra planområdet kjører 4 ruter: 

E90 som beskrevet. 

93 som kjører Egersund – Vikeså. Denne går 2 ganger til dagen morgen og ettermiddag, i 

tillegg til en skoletur på skoledager. 

96 som kjører Egersund – Tonstad. Denne kjører skolerute en tur morgen og en tur 

ettermiddag. 

98 som går mellom Egersund - Moi. Denne går med en frekvens på to ganger morgen og to 

ganger ettermiddag. 

Det er relativt dårlig kollektivtilbud i forbindelse med planområdet.  

5.12 Støyberegning 

Det er foretatt støyberegning i forbindelse med planarbeidet. Planområdet ligger i et område 

hvor støy ikke representerer stor kilde til forurensing. Det stilles i planforslaget krav til at 

bygg- og anleggsvirksomhet innen området ikke må gi støy som overskrider grensene til slik 

virksomhet gitt i T-1442. 

5.13 Steinsprang 

Planområdet ligger rett utenfor 

områder merket som 

utløsningsområde for steinsprang. 

Det vurderes at planområdet ikke 

blir berørt av skredområdene. 

Kartutsnittet til høyre viser 

områder som er utsatt for 

steinsprang. 

Tegnforklaring: 

 

 

Figur 5-1 Kartutsnitt steinsprang (www.skredatlas.no) 

5.14 Kommunalteknikk 

Området vil bli utbygd med kommunalteknisk anlegg tilknyttet Eigersund kommune sitt 

ledningsnett.  Det stilles krav til utjevning av overvann før det slippes ut av planområdet.  

Dette er nærmere beskrevet i konsekvensutredningen.   
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6 Planprogram 
Kommunestyret i Eigersund kommune vedtok 9.6.2008 i sak KS-034/08 følgende 

planprogram for konsekvensutredning for Egersund Næringspark (se vedtatt planprogram 

vedlegg 3): 

Tabell 6-1 Planprogram 

Plantema Kommentar 

Atkomst Trafikkanalyse E39 og kryssløsning 

Arbeidsreiser / transport  

Vannforsyning, avløp og overvann Vannkilde og resipient avløp/overvann. 

Utslipp til ytre miljø  Sårbarhet lokalt, krav til området 

Utslipp av støy Det utarbeides en egen støyrapport som vurderer alle 

forhold knyttet til støy. 

Arealutnytting - lokalisering Forhold til kommuneplan, sentre, havn, E39 

Landskapsbildet Analyse av terreng og bruk av 3D-modell. Se på 

nærvirkning og fjernvirkning. 

Kulturminner Verneverdige veier 

Biologisk mangfold Kartlegging av eksisterende biologisk mangfold, 

vurdere sårbare arter 

Risiko- og sårbarhetsvurderinger Lage forslag til sjekklister til bruk under 

planbehandling 

Masseuttak Konsekvenser av masseuttaket 

Samfunnsmessig betydning  

Energi Energibehov, energikilder, alternativ energi m.m 

Konsekvenser i anleggsfasen  

 

Masseuttak er tatt ut av planen for andregangsbehandling og vil derfor ikke bli utredet. 
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7 Metode 

7.1 Planprogram 

Konsekvensutredningen følger stort sett den tematiske inndelingen og rekkefølgen som er 

beskrevet i planprogrammet med noen tilføyelser der dette har kommet naturlig som følge av 

arbeidet med konsekvensutredningen.  

Hvert tema er bygget opp på følgende måte:  

1. Beskrivelse av tiltaket 

2. Verdi (se 7.2.1) 

3. Omfang (se 7.2.2) 

4. Sammenstilling av konsekvens (se 7.2.4) 

7.2 Metode 

De ikke-prissatte konsekvensene er beskrevet med fordeler og ulemper etter en felles norm i 

henhold til Statens vegvesens Håndbok 140 (Statens vegvesen, 2006). Prinsippene som 

legges til grunn, er en systematisk gjennomgang av verditilstand, tiltakets omfang og 

konsekvensenes betydning. Konsekvens for et tema fremkommer ved å sammenholde 

temaets verdi og omfang. Dette gjøres i en matrise/konsekvensvifte som vist i figur 5.1. 

Konsekvens angis på en ni-delt skala fra meget positiv konsekvens (++++) til meget stor 

negativ konsekvens (- - - -). Prinsippene og kriteriene for disse er samkjørt, slik at for 

eksempel stor verdi innenfor ett fagtema er sammenlignbart med stor verdi innenfor et annet 

fagtema. Den samlede helhetlige vurderingen av alle temaene vil likevel måtte preges av at 

de enkelte temaene er ulike i sin karakter. 

 

Figur 7-1 Konsekvensvifte etter Statens vegvesen HB 140, med tilhørende skala for vurdering av ikke-prissatte 

konsekvenser 
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7.2.1 Verdi 

Det gjøres verdivurderinger av de avgrensete miljøene eller områdene som kan bli berørt av 

tiltaket, ut fra den funksjonen området har i dag. Verdien angis på en glidende tredelt skala: 

liten – middels – stor verdi, og markeres med en pil:  

 

Liten                       Middels                      Stor 

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

 

7.2.2 Omfang 

Omfanget er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike 

miljøene og områdene. Omfanget vurderes for de samme miljøene eller områdene som er 

verdivurdert. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0 på en fem-delt skala fra stort 

negativt til stort positivt omfang: 

7.2.3 Alternativ null 

Konsekvensene av et prosjekt måles ved å sammenligne forventet tilstand etter at prosjektet 

er gjennomført mot forventet tilstand uten gjennomføring av prosjektet. Foreslått utbygging 

(«tiltaket») måles derfor i forhold til et «alternativ null/0». Beskrivelsen av alternativ 0 tar i 

dette prosjektet utgangspunkt i dagens situasjon. Dagens situasjon er beskrevet i kapittel 4.  

7.2.4 Sammenstilling av konsekvens 

Alle ikke-prissatte konsekvenser sammenstilles i en tabell. Rangeringen gjøres i samsvar med 

anbefalt fargebruk fra håndbok 140: 

 

Figur 7-2 Anbefalt fargebruk for å klargjøre ikke-prissatte symboler 

  

 

 
Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8 Utredninger 

8.1 Atkomst 

8.1.1 Adkomst fra E39 

Planområdet nås naturlig fra E39, krysset er i planforslaget et kryss med planskilt krysning av 

E39.  

Planen løser også koblingen mellom dagens E39 og planlagt ny Rv42 (Westlink). Krysset er 

utformet slik at Rv42 lett kan forlenges nordover til en eventuell ny trasé for E39 lengre nord. 

I planforslaget er E39 regulert til standardklasse S5 (maks 12.000 ÅDT), mens ny Rv42 er 

regulert til standardklasse S4 (maks 8.000 ÅDT). Dette gir betydelig rom for vekst i trafikken 

i området. Nasjonal vegdatabank oppgir trafikken for E39 til 5200 ÅDT og 3000 ÅDT for 

eksisterende Rv42. 

Tabell 8-1 Beregnet trafikkmengde.  Beregnet med 2 % årlig trafikkvekst, samt bidrag fra nytt næringsområde. 

Tall i parentes uten nytt næringsområde. 

 2009 (registrert) 2019  2029 

E39 5.200 7.200 (6.350) 8.800 (7.750) 

Ny rv42 3.000 5.000 (3.700) 6.100 (4.500) 

Næringsområdet er tenkt utviklet over mange år, Bjerkreim kommune har også meddelt at det 

kan bli aktuelt med en utbygging på deres side av kommunegrensen. Alle beregninger av 

fremtidig trafikkmengde er basert på en rekke forutsetninger, usikkerheten er derfor stor. 

Trafikkmengden tar ikke for seg utvidelsen i Bjerkreim kommune, men forutsetter full 

utbygging av reguleringsplanen. Det er også forutsatt at området vil bli benyttet hovedsakelig 

til arealkrevende industri/lager. Ut fra dette er det antatt en trafikk generering fra området i 

snitt på 4 trafikkreiser pr. dekar pr. dag. For å vise største mulige trafikkøkning, har vi satt 

kollektivandel og sykkelandel av reisene lik null. Eksisterende Rv42 er forutsatt stengt ved 

E39 ved Krossmoen slik at all trafikk føres inn på ny Rv42 (Westlink). Fordelingen ut fra 

området er satt til 40 % til E39 og 60 % til nye Westlink. Standarden som er valgt for E39 og 

ny Rv42 har kapasitet med god margin for usikkerhet i trafikkberegningene. 
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Figur 8-1: Grafisk fremstilling av trafikkutvikling med full utvikling av næringsområdet. 

 

8.1.2 Verdi 

Planområdet og Egersund får en god og sikker adkomst fra E39. Temaet er vurdert til å ha en 

stor verdi.  

 

Liten                       Middels                      Stor 

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

 

8.1.3 Omfang 

Det etableres nytt planfritt kryss på E39 for å få en sikker adkomst. Denne vil på sikt kunne 

gi en ny sikker avkjørsel også til Egersund. I forhold til adkomst vurderes tiltaket derfor å ha 

middels positivt omfang.  

 

 
Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 

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



8.1.4 Konsekvens 

Stor verdi og middels positivt omfang gir middels positiv konsekvens (++). 

 Alternativ 1 

Atkomst (+ +) 
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8.2 Arbeidsreiser/transport 

8.2.1 Trafikkmengde 

Det er antatt en trafikk generering fra området i snitt på 4 trafikkreiser pr. dekar pr. dag.  

Dette gir totalt en trafikkmengde på 2700.  Av dette kan en forvente en kollektivandel på ca. 

5 – 10 %, noe som utgjør ca. 135 til 270 reisende per dag.  Det gjøres oppmerksom på at dette 

er under forutsetning av at hele området bygges ut.   

8.2.2 Gående og syklende 

Det planlegges gang- og sykkelveg fra planområdet til Helleland.  Dersom Westlink blir 

realisert vil dette løse ut ny gang- og sykkelveg fra planområdet til Sleveland og videre ned til 

Egersund.   

8.2.3 Kollektivtrafikk 

Det foreslås etablert en bussholdeplass innenfor planområdet. Denne kan betjenes med busser 

via Westlink til Egersund, og ekspress-busser via E39. For å oppnå bedre utnyttelse av 

bussmateriellet er det mulig å legge bussruter mellom Egersund og Helleland om Eigestad. 

Dette vil medføre en noe lengre reise for passasjerer som reiser hele strekningen, men vil 

medføre en direkte bussforbindelse mellom Eigestad og Helleland, samt gi en bedre 

utnyttelse av bussmateriellet. Det er også mulig å legge noen av rutene som går nordover mot 

Vikeså og Stavanger, slik at de går innom Eigestad. Det er naturlig å se på slike tiltak i 

sammenheng med noen nye ruter. 

8.2.4 Verdi 

Enkelte arbeidsplasser kan bli flyttet fra Egersund eller Helleland til Eigestad.  Enkelte vil 

derfor få en lenger arbeidsreise enn i dag.  Det legges opp til god kommunikasjon for 

kollektiv trafikk og for syklende.  Temaet er vurdert til å ha en middels verdi.  

 

Liten                       Middels                      Stor 

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

 

 

8.2.5 Omfang 

Det forventes at de fleste arbeidsreiser vil foregå med personbil. Den type virksomhet som 

etableres på Eigestad vil etter all sannsynlighet ikke bli av en karakter som krever mange 

ansatte.  I forhold til arbeidsreiser vurderes tiltaket derfor å ha lite/intet omfang.  

 

 
Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 

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



 

8.2.6 Konsekvens 

Middels verdi og lite/intet omfang gir ubetydelig/ingen konsekvens (0). 
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 Alternativ 1 

Arbeidsreiser/transport (0) 

 

8.3 Vannforsyning og avløp 

8.3.1 Vannforsyning 

Vannforsyning er planlagt tilkoblet kommunens vannverk på Helleland.  Det etableres et eget 

høydebasseng inne i området for å sikre trykkutjevning og nødvendig reservekapasitet og 

brannvannsdekning i tilfelle et ledningsbrudd.  I forbindelse med etablering av West-Link, vil 

kommunen kunne knytte området sammen med ledningsnettet i Egersund for å gi en ekstra 

sikkerhet både for industriområdet og bebyggelsen på Helleland.   

8.3.2 Avløp og overvann 

Spillvann samles mot sørøst i området og ledes til en pumpestasjon eller et svingekammer 

som leder spillvannet videre gjennom Brynneslandsvatnet til kommunalt anlegg på Helleland.  

Her får spillvannet nødvendig rensing før det slippes ut i lokalt vassdrag.   

Overvann samles opp fra veganlegg og næringsarealer og ledes til lokale resipienter.  Det 

stilles krav til lokal håndtering av overvann i den grad det er praktisk mulig.  I tillegg må 

virksomhet som har fare for forurensning ha nødvendig sikkerhet mot dette.   

8.3.3 Verdi 

Temaet med etablering av offentlig vann- og avløp er vurdert til å ha en stor verdi. 

Liten                       Middels                      Stor 

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

 

8.3.4 Omfang 

Området vil knyttes til offentlig vann- og avløpsnett.  Det vil også sørge for en forbedret 

forsyning til Helleland.  I forhold til vann og avløp vurderes tiltaket derfor å ha middels 

positivt omfang.  

 

 
Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 

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



 

8.3.5 Konsekvens 

Stor verdi og middels positivt omfang gir middels positiv konsekvens (++). 

 Alternativ 1 

Vannforsyning, avløp og overvann (+ +) 
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8.4 Utslipp til ytre miljø 

8.4.1 Veganlegg 

I forbindelse med veganlegget vil det være fare for utslipp til ytre miljø.  Dette gjelder først 

og fremst i forbindelse med ulykker / uhell.  Faren for utslipp langs E39 vil ikke være større 

her enn ellers på strekningen.  Avhengig av type næringsvirksomhet, kan faren for utslipp 

internt i området være større enn normalt.   

Det vil være avrenning av miljøfarlige stoffer fra veganlegget i forbindelse med normal bruk 

og slitasje på vegen.  Dette er stort sett partikkelbundet forurensning, og vil bli fjernet i 

forbindelse med rutinemessig vedlikehold av sandfang og fangdammer langs veganlegget.   

8.4.2 Næringsvirksomhet 

Avhengig av type næringsvirksomhet som etableres i området vil det være fare for utslipp av 

helse- og miljøfarlige stoffer.  Det vil være krav om tiltaksplaner for å forhindre utslipp og 

for å redusere konsekvensen av eventuelle utslipp knyttet til forskjellig aktivitet i området.   

8.4.3 Verdi 

Temaet er vurdert til å ha en middels verdi. 

Liten                       Middels                      Stor 

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

 

8.4.4 Omfang 

Etablering av et næringsområde vil føre til utslipp til ytre miljø. Nødvendige tiltak er sikret 

gjennom reguleringsbestemmelser og offentlige pålegg.  Tiltaket vurderes derfor å ha middels 

negativ omfang.  

 
Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 

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



 

8.4.5  / Konsekvens 

Middels verdi og middels negativt omfang gir middels negativ konsekvens (- -). 

 Alternativ 1 

Utslipp til ytre miljø (- -) 

 

8.5 Utslipp av støy 

8.5.1 Støy fra næringsvirksomhet 

I utgangspunktet ligger næringsområdet i et område hvor støy ikke representerer noen stor 

kilde til forurensning.   
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Før området kan tas i bruk til næringsformål vil det være nødvendig å fjerne store mengder 

masse i form av fjell.  Det er derfor foretatt en vurdering av støy fra eventuell pukkverksdrift.  

Vurderingene viser at med et eventuelt pukkverk plassert sentralt i planområdet, vil det kunne 

forekomme overskridelse av støygrenser mot slutten av anleggsperioden.  Dette kan 

forhindres ved fornuftig plassering av deponier.  Mer nøyaktige beregninger bør foretas når 

mer konkrete planer for plassering og drift av pukkverk foreligger.   

Det er ikke kjent hvilken næringsvirksomhet som skal etableres i området.  En detaljert 

støyvurdering kan derfor ikke gjennomføres på dette tidspunktet.  Det stilles derfor krav om 

at all næringsvirksomhet skal tilfredsstille gjeldende krav til støygrenser (pt. T1442).   

Støy fra E39 vil kunne medføre behov for fasadetiltak i kontorbygg dersom disse bygges i gul 

sone for trafikkstøy.  Slike tiltak bør også vurderes dersom kontorer er tenkt plassert i 

nærheten av annen støyende virksomhet.   

(Rapport fra Sinus AS vedlagt i sin helhet.) 

8.5.2 Verdi 

Det er veldig få eksisterende boliger som blir påvirket av støy fra planområdet.  Temaet er 

vurdert til å ha en liten verdi. 

Liten                       Middels                      Stor 

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

 

8.5.3 Omfang 

I forhold til støy vurderes tiltaket derfor å ha middels negativt omfang.  

 

 
Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 

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



8.5.4 Konsekvens 

Liten verdi og middels negativt omfang gir liten negativ konsekvens (-). 

 Alternativ 1 

Utslipp av støy (-) 

 

8.6 Arealutnytting/lokalisering 

8.6.1 Lokalisering industriområder 

Kommuneplanen til Eigersund legger til grunn at en skal ha en offensiv satsing på utlegging 

av nye næringsarealer for å sikre rammevilkårene for eksisterende bedrifter, samt mulighet 

for etablering av ny næringsvirksomhet. Det er ønskelig å plassere industriområder nær 

sentrum og nær de viktigste transportårene E39 og Egersund havn. I aksen mellom Egersund 

sentrum og E39 vil være en gunstig lokalisering. 
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8.6.2 Vurdering arealutnytting og lokalisering 

Planområdet ligger tett inntil E39 som er den viktigste transportveien på land og vil få kort 

vei til Egersund sentrum og Egersund havn via ny planlagt hovedvei mellom E39 og 

Egersund (West-Link). Området har således en lokalisering som gjør det særdeles godt egnet 

til transportrettet og logistikkbasert næring. 

Området brukes i dag ikke til annen næring. Det brukes i liten grad til friluftsliv og 

rekreasjon. Det er således liten bruk av allmennheten. 

Området er egnet til bruk som industriområde, både landskapet og grunnforhold tilsier det. 

Området er således godt egnet til tradisjonell industri og servicefunksjoner langs E39. 

8.6.3 Verdi 

Planområdet får god kommunikasjon. Området er lite brukt av allmennheten. Temaet er 

vurdert til å ha en middels verdi.  

 

Liten                       Middels                      Stor 

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

 

8.6.4 Omfang 

Området er stort og vil gi et betydelig og viktig bidrag til nye industriområder i Eigersund 

kommune. Området fremstår som særdeles godt egnet til industriformål, spesielt 

transportrettet industri/næring. I forhold til arealutnytting vurderes tiltaket å ha stort positivt 

omfang. 

 
Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 

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



8.6.5 Konsekvens 

Middels verdi og stort positivt omfang gir stor positiv konsekvens (+++) 

 Alternativ 1 

Arealutnytting/lokalisering (+ + +) 

 

8.7 Landskapsbildet 

8.7.1 Landskapskarakter 

I grenseområdet mellom Bjerkreim og Eigersund kommune preges landskapet av fjellknauser 

og småvann med kulturbeite og enkelte gårdsbruk innimellom. Tiltaksområdet er en del av et 

større naturområde. I forbindelse med rapporten ”Vakre landskap i Rogaland” som ble utgitt 

av Rogaland Fylkekommune i 1993, ble Rogaland delt inn i ni landskapsregioner. Det berørte 

området ligger innenfor landskapsregionen som beskrives som Dalanes anorthosittlandskap. 
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Landskapet innenfor planområdet består av bratte og skrinne knauser med slakere og 

frodigere områder i forsenkningene. Det er den sure og næringsfattige berggrunnen som i stor 

grad preger landskapsbildet. I forsenkningene er det et tynt morenedekke med kulturbeite, 

mindre oppdyrkede jordbruksarealer og våtmarksområder. Eksisterende E39 som går 

gjennom området virker dominerende, og forringer landskapsopplevelsen på grunn av støy og 

støv. 

8.7.2 Beskrivelse av tiltaket 

Formålet med planen er å tilrettelegge for ny avkjørsel til Egersund by og næringsområder. 

Tiltaket vil medføre at et større område sør-vest for E39 planeres ut for å gi muligheter for å 

etablere et større næringsområde på ca 700daa. Det er også planer om å ta ut masser fra 

Lundafjellet slik at arealene blir senket til et lavere plan. På den nye flaten kan det etableres 

næringsbebyggelse. Tiltaket medfører i store trekk at i fremtiden vil naturområdene erstattes 

av næringsbygg og veiarealer. 

Da landskapsrommene innenfor planområdet har relativt liten skala, vil et større tiltak 

innenfor det enkelte landskapsrommet i stor grad påvirke landskapsopplevelsen. På den 

annen side kan man si at siden landskapsrommene er såpass definerte vil tiltakene i liten grad 

influere landskapet utenfor. Innsyn til tiltaket vil imidlertid være avhengig av ståsted. Dersom 

man befinner seg på et høyere nivå vil man likevel kunne kikke inn i tiltaksområdet selv om 

avstanden er stor.  

Tiltak i dalbunnen vil bli mindre fremtredende enn tiltak som berører ”veggene” i dalrommet. 

Særlig er horisontlinjen sårbar for inngrep. Dersom toppen av Lundafjellet sprenges vekk vil 

tiltaket bli svært eksponert mot E39, men også for de bakenforliggende områdene langs 

Bjerkreimsvassdraget. Dersom horisontlinjene forstyrres vil dette endre selve oppbyggingen 

av landskapet og noe av roen i landskapet forsvinner. Også den store sårflaten vil bli svært 

høy og eksponert mot nord og øst. Dersom Lundafjellet ikke røres vil inngrepene ikke 

forstyrre de store linjene, og tiltaket vil kun influere et begrenset område.  

Våtmarksområdene er positive landskapselementer fordi de tilfører landskapet variasjon og 

intensitet. De gir landskapet økt opplevelsesverdi, samtidig som våtmarksområdene har stort 

biologisk mangfold. Når de hydrologiske forholdene endres vil mangfoldet reduseres. 

Våtmarksområdene er sårbare områder som vil bli berørt av tiltaket. En hensynsfull 

utforming er derfor viktig.   

8.7.3 Verdi 

Middels verdi 

Liten                       Middels                      Stor 

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

 

8.7.4 Omfang 

Skalaforholdene er små og en ny avkjørsel, næringsbygg og sprenging vil derfor prege 

landskapsopplevelsen innenfor det enkelte landskapsrom. Landskapet vil likevel beholde 

hovedtrekkene dersom Lundafjellet blir stående. I forhold til landskapsbildet vurderes tiltaket 

å ha middels negativt omfang for de berørte områdene dersom Lundafjellet beholder sin 

hovedform. 
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Dersom toppen av Lundafjellet sprenges ned vil sårflaten bli eksponert mot E39 og områdene 

omkring Saglandsvatnet. Horisontlinjen vil bli berørt, dvs linjen som markerer linjen mellom 

land og himmel, noe som virker forstyrrende på landskapsbildet. Dersom Lundafjellet 

sprenges ned vurderes tiltaket å ha stort negativt omfang for landskapet, da tiltaket vil berøre 

et stort område. 

 
Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 

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



8.7.5 Konsekvens 

Middels verdi og middels negativt omfang gir middels negativ konsekvens (- -) 

 Alternativ 1 

Landskapsbildet (- -) 

8.7.6 Konklusjon 

Dersom ikke toppen av Lundafjellet røres, vil tiltaket berøre et begrenset område som ikke 

vurderes å ha spesielle landskapskvaliteter. Tiltaket vurderes å ha små negative konsekvenser 

i forhold til landskapsbildet. Det vil kun få lokale virkninger på landskapet.  

(Rapport fra landskapsarkitekt Astrid Norland vedlagt i sin helhet.)  

8.8 Kulturminner 

8.8.1 Registrerte kulturminner 

Rogaland fylkeskommunen har ved befaring funnet to områder som det ønskes nærmere 

undersøkelser i forbindelse med.  

Det gjelder beitemarkene nordvest for et fornminnefelt (1891.D18-R3, utenfor planområdet) 

som består av et gårdsanlegg. Området er kupert, men etter fylkeskommunens vurdering bør 

det gjennomføres en grundig overflateregistrering/sondering med jordbor/spade i området for 

å se om det finnes kulturminner som kan relateres til forhistorisk gårdsbosetning, bl.a. 

rydningsrøyser, dyrkningsflater, åkerreiner og lignende.  

Det andre området er rundt en stor flyttblokk som er kløyvd i to. Blokken ligger på et platå 

øst for Lundafjellet (nord i planområdet). Fylkeskommunen mener at det her bør graves 

prøvestikk i det kløyvde partiet og rundt selve blokken. De viser til at lignende flyttblokker 

har blitt brukt som offersteder i bronsealder/jernalder andre steder i Rogaland. 

Både Prestevegen mellom Bjerkreim og Helleland kirke og Kongevegen mellom Tengesdal - 

Brynesland og Krossmoen passerer i nærheten av planområdet. Ved befaring og studie av 

bilder fra området har det kun vært mulig å påvise en av disse veiene, som antas å være 

Kongeveien. Ved tidspunktet for befaringen var denne stort sett borte på grunn av arbeidet 

ved masseuttaket, asfaltering og grusing. Eksisterende avkjørsel til E39 antas å være bygget 

oppå rester av Kongeveien. 
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8.8.2 Verdi 

Det vurderes som at kulturminnene har liten verdi før de eventuelt blir utgravd. 

Liten                       Middels                      Stor 

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

 

8.8.3 Omfang 

Ved gjennomføring vil eventuelle kulturminner forsvinne. De kan registreres og 

dokumenteres, samt eventuelle gjenstander kan bevares. Tiltaket vurderes å ha lite negativt 

omfang for kulturminner.  

 

 
Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 

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



8.8.4 Konsekvens 

Liten verdi og lite negativt omfang gir liten negativ konsekvens (-). 

 Alternativ 1 

Kulturminner (-) 

 

8.9 Biologisk mangfold 
I planområdet er det registrert tre lokaliteter som tilfredsstiller kravene til naturtypelokaliteter 

etter Direktoratet for naturforvaltnings håndbok for kartlegging av naturtyper (DN-håndbok 

13). Det er en lokalitet med Kystlynghei ved Lundafjellet, som er lokalt viktig (C-område), en 

Kystmyr nord for Sauatjødna som er viktig (B-område) og et område med Gammel lauvskog 

øst for Oksåsen som er lokalt viktig (C-område). Rødlistede arter som finnes i området er 

steinskvett (nær truet), som sannsynligvis hekker med flere par i området. Hubro (sterkt truet) 

finnes i området, men har ingen kjente hekkelokaliteter innenfor eller i nær tilknytning til 

planområdet. Sannsynligvis er området ved Sauafjellet/Oksåsen territoriegrense mellom to 

eller flere territorier, siden det her er hørt ropende hubro ved flere anledninger. Vandrefalk 

(nær truet) hekker i nærområdet, men vil trolig ikke påvirkes vesentlig av tiltaket. 

Hvitryggspett (NT) er observert tilfeldig i området. 

Noen verdifulle naturtypelokaliteter vil forsvinne fra planområdet. Generelt er området 

påvirket i stor grad - av planting med gran og lerk, drenering og uttapping av myrer og tjern, 

og igangsatt anleggsarbeid med utfylling og planering. Hekke- og leveområde for steinskvett 

(NT) vil gå tapt, og hubro (EN) og vandrefalk (NT) vil få redusert sine jaktområder noe. Det 

bemerkes at det finnes mindre påvirkede myrsystemer og andre viktige jaktområder knyttet til 

jordbrukslandskap, vann og elver i nærområdet. Nærliggende myrområder sør, nord og 

nordøst for planområdet er trolig viktigere jaktområder for hubro og vandrefalk enn arealene 

innenfor planområdet. 
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8.9.1 Verdi 

Planområdet samlet sett er vurdert å ha liten til middels verdi.  

 

Liten                       Middels                      Stor 

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

 

8.9.2 Omfang 

Tiltaket er videre vurdert å ha middels negativt omfang, og gi liten til middels negativ 

konsekvens for biologisk mangfold. 

 
Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 

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



8.9.3 Konsekvens 

Liten til middels verdi og middels negativt omfang gir liten negativ konsekvens (-). 

 Alternativ 1 

Biologisk mangfold (-) 

 

8.10 Risiko- og sårbarhetsvurderinger 
Denne risiko og sårbarhetsanalysen tar for seg området som foreslås regulert, analysen skal 

finne de farer og sårbarheter som planområdet inneholder. Forhold som avdekkes av risiko og 

sårbarhetsanalysen skal synliggjøres og være et premiss for planvedtaket. Omfanget av 

analysen skal tilpasses risikoen. Arealer som det knytter seg risiko til kan brukes dersom det 

settes vilkår som reduserer sannsynlighet og/eller konsekvens av de uønskede hendelsene.  

Temaer som er omhandlet andre plasser i konsekvensutredningen er ikke medtatt i denne 

vurderingen.   

 

Formålet med ROS- analysen er å kartlegge mulige risikoer som kan oppstå innenfor 

planområdet. Risikoidentifiseringen er gjennomført ved flere gjennomganger i 

prosjektgruppen hos Dimensjon Rådgivning AS. Identifiseringen er foretatt på bakgrunn av 

den enkeltes kjennskap til området og planen. Resultatet er satt inn i en risikomatrise med 

henblikk på en vurdering av sannsynlighet og konsekvens. De forskjellige risikoene er 

klassifisert i forhold til sannsynlighet og konsekvens for den enkelte hendelse. 
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Tabell 8-2: Klassifisering av sannsynlighet i løpet av 50 år. 

Grad av sannsynlighet Beskrivelse 

Meget sannsynlig Hendelsen vil etter all sannsynlighet inntreffe, ofte 
flere ganger. 

Sannsynlig Det er sannsynlighetsovervekt for at hendelsen vil 
inntreffe. 

Mindre sannsynlig Hendelsen kan inntreffe. 

Lite sannsynlig Det er sannsynlighetsovervekt for at hendelsen ikke 
vil inntreffe. 

Usannsynlig Usannsynlig må ikke forstås som at denne hendelsen 
aldri vil kunne inntreffe, men som at sannsynligheten 
for en slik hendelse er særdeles lav. 

 

Tabell 8-3:Klassifisering av konsekvens. 

Grad av konsekvens Beskrivelse 

Ufarlig Hendelsen kan medføre små personskader eller 
økonomisk eller miljømessig skade av ubetydelig 
størrelse. 

Mindre alvorlig Hendelsen kan medføre personskade, eller en mindre 
økonomisk eller miljømessig skade. 

Alvorlig Hendelsen kan medføre alvorlig personskade (men 
kun sjelden med døden som følge), eller betydelig 
økonomisk eller miljømessig skade. 

Svært alvorlig Hendelsen kan medføre alvorlig personskade og 
dødsfall, eller meget betydelig økonomisk eller 
miljømessig skade. 

Katastrofalt Hendelsen kan medføre et betydelig antall alvorlig 
skade og døde, eller særdeles stor økonomisk eller 
miljømessig skade. 

 

8.10.1 Trafikkuhell i kryss 

E-39 forbi området er en 2-feltsvei med 80-sone i dag. Det er ikke midtdeler på strekningen. 

Ved etablering av et kryss for adkomst til nytt næringsområdet vil dette i utgangspunktet 

innebære en økning av risikoen for trafikkuhell i området. I planforslaget er det lagt inn et 

toplanskryss, noe som gir en bedre trafikkavvikling og er den tryggeste kryssløsningen. Det 

vurderes som lite sannsynlig at det vil oppstå et trafikkuhell med alvorlig konsekvens.  

8.10.2 Fall fra skjæring 

Ved etableringen av næringsområdet vil det bli sprengt ut flere skjæringer, til dels med 

betydelig høyde. Det vil bli mange skjæringer, og det vil bli få steder der det 

bakenforliggende terrenget møter næringsområdet uten en skjæring. Dette gjør at personer 

som beveger seg i dette området har meget stor sannsynlighet for å treffe på en av 

skjæringene. For å falle utfor skjæringen må man når man er i området miste balansen, eller 

ikke være oppmerksom på skjæringen. Terrenget over skjæringene er til dels meget bratt, 

dette øker sannsynligheten for å miste balansen, men de fleste vil opptre meget forsiktig i 

nærheten av en slik skjæring. Det vurderes derfor som lite sannsynlig at en slik hendelse vil 

inntreffe. Et fall fra en skjæring vil medføre alvorlig personskade eller dødsfall, og må derfor 

kategoriseres som svært alvorlig. 

 

Ved oppføring av et gjerde langs skjæringene vil sannsynligheten reduseres til usannsynlig. 
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8.10.3 Sprengningsuhell 

I forbindelse med masseuttaket og planeringsarbeidet vil det pågå en del sprengningsarbeid. 

Slikt arbeid medfører alltid en liten risiko for uhell, men arbeidet med eksplosiver er 

underlagt strenge regler og arbeidet utføres av godt kvalifiserte arbeidere. Det vurderes som 

usannsynlig at det vil inntreffe et sprengningsuhell. Utfallet av et sprengningsuhell er 

avhengig av mange faktorer, men kan i ytterste tilfelle medføre alvorlig personskade og 

dødsfall. Konsekvensen vurderes derfor som svært alvorlig. 

 

Både sannsynlighet for og konsekvens av et sprengningsuhell kan reduseres ved at gjeldende 

regelverk følges opp strengt.  

8.10.4 Oppsummering 

For å oppsummere resultatet av analysen er den anslåtte sannsynligheten og konsekvensen for 

de forskjellige risikoene satt inn i en tabell.  

Tabell 8-4: Sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens for de ulike hendelsene. 

Konsekvens 
 

Sannsynlighet 

Ufarlig Mindre 
alvorlig 

Alvorlig Svært alvorlig Katastrofalt 

Meget 
sannsynelig 

     

Sannsynlig      

Mindre 
sannsynlig 

     

Lite sannsynlig   Trafikkuhell ved 
kryss 

Fall fra skjæring  

Usannsynlig    Sprengningsuhell  

 

Fargeforklaring:  

Røde felter (oppe til høyre): Uakseptabel risiko, risikoen må reduseres (se hvert enkelt tema for konkrete 

tiltak).  

Gule felter (diagonalen): Risiko i grenseland, risikoreduserende tiltak vurderes.  

Hvite felter (nede til venstre): Akseptabel risiko.  

 

Som det fremgår av risikomatrisen (Tabell 5) er det ikke identifisert risikoer med uakseptabel 

risiko. Det anbefales å oppføre gjerder for å sikre skjæringer.  

8.10.5 Verdi 

Risiko og sårbarhet er vurdert til å ha en stor verdi.  

 

Liten                       Middels                      Stor 

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

 

8.10.6 Omfang 

De risikoer og sårbarheter som er funnet vurderes som lett håndterbare, det vurderes derfor at 

tiltaket har lite negativt omfang innen teamet risiko og sårbarhet. 
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Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 

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



8.10.7 Konsekvens 

Stor verdi og lite negativt omfang gir liten negativ konsekvens (-). 

 Alternativ 1 

Risiko- og sårbarhetsvurderinger (-) 

 

8.11 Grunnforhold, radon 

8.11.1 Vurdering 

I følge berggrunnskart fra NGU består fjellgrunnen i området av forskifret anortositt og noritt 

i linser og bånd. Anortositt er en blandingsbergart som består av minst 90 % av feltspat-

mineralet plagioklas.  Bergartens massive karakter gjør den godt egnet til murestein og 

bygningsstein. Området på Eigestad ligger innenfor området til Magma Geopark.   

Radon er en edelgass som har svært liten evne til å binde seg til andre stoffer. Radonatomene 

kan derfor lett unnslippe berggrunn og jord og komme ut i luften. Byggegrunnen er i de fleste 

tilfellene årsak til forhøyede konsentrasjoner av radon. Anortositt er en granittisk bergart som 

kan inneholde radon.  Lett gjennomtrengelige løsmasser har evne til å transportere radon.  

Teknologi for måling og tiltak mot radon er godt kjent.   

8.11.2 Verdi 

Det er få sensitive mottakere og ingen av disse er kritiske. Temaet er vurdert å ha en liten 

verdi/betydning for planen.   

Liten                       Middels                      Stor 

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

 

 

8.11.3 Omfang 

Grunnforholdene i området gir en god og stabil byggegrunn. Basert på målinger bør det ved 

bygging vurderes behov for tiltak mot skadelige verdier av radon. Temaet er vurdert til å ha 

intet omfang for planen.   

 

 
Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8.11.4 Konsekvens 

Liten verdi og intet omfang gir ubetydelig konsekvens (0). 

 

 Alternativ 1 

Grunnforhold, radon (0) 

 

 

8.12 Samfunnsmessig betydning 

8.12.1 Overordna mål Eigersund kommune 

Kommuneplanen til Eigersund legger til grunn at en skal ha en offensiv satsing på utlegging 

av nye næringsarealer for å sikre rammevilkårene for eksisterende bedrifter, samt mulighet 

for etablering av ny næringsvirksomhet. Det er mål i kommuneplanen at Eigersund kommune 

til enhver tid skal ha tilstrekkelig med byggeklare næringsarealer. Det er videre et mål at 

kommunen skal legge til rette for økt verdiskaping og sysselsetting. Kommunen skal ha et 

variert og nyskapende næringsliv. 

 

Næringslivet i Eigersund er i dag hovedsakelig knyttet til sjørettet næring med hovedvekt på 

fiske og jordbruk med hovedvekt på fedrift. Den sjøretta næringen er lokalisert ved Egersund 

havn, mens landbruket er lokalisert spredt over store deler av kommunen utfor sentrum. 

 

Per dato er det hovedsakelig på Kaupanes industriområde på Eigerøy som har ledige arealer 

av en viss størrelse i Eigersund kommune. Det er således et behov for nye og store 

industriarealer for å tilfredsstille målene i Eigersund sin kommuneplan. Aktuelt område er 

også tatt med i forrige revisjon av kommuneplanen som et resultat av de vurderinger og 

avveininger som ble gjort i kommuneplanarbeidet.  

 

Ut fra Eigersund kommune sine egne målsettinger er det av stor samfunnsmessig betydning å 

få etablert nye industriområder og nye næringer utover de sjø- og fiskerelaterte. Et nytt 

industriområde med stor størrelse og en lokalisering nær E39 og med således god 

kommunikasjon til andre destinasjoner i Norge, vil gi mulighet til annen type næring enn de 

tradisjonelle i Eigersund kommune. 

Det nye industriområde nær E39 vil generere arbeidsplasser utfor Eigersund sentrum som er 

definert som kommunesentrum. Det er begrenset med folk (< 1000) som bor inntil 10 km fra 

området. Industriområdet vil således representere et nytt tyngdepunkt for arbeidsplasser i 

kommunen. 

Industriområdet vil kunne ha stor betydning for Helleland som tettsted og gi grunnlag for økt 

bosetting på tettstedet. 

 

8.12.2 Verdi 

Knappheten på industriareal eksisterer med er begrenset. Det er ikke kjent mange bedrifter 

med store utviklingsplaner i regionen. Temaet er vurdert å ha en middels til stor 

verdi/betydning. 
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Liten                       Middels                      Stor 

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

 

 

8.12.3 Omfang 

Planområdet er stort og det er i kommuneplanen uttrykt stort behov for nye næringsareal i 

Eigersund for å gi næringslivet gode og forutsigbare rammevilkår. Området har en annen 

egenart og plassering enn eksisterende industriområde og vil potensielt kunne tiltrekke seg ny 

og annen næring enn den bestående. Ved realisering vil tiltaket ha et stort positiv omfang.   

 

 
Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 

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



8.12.4 Konsekvens 

Middels til stor verdi og stort positivt omfang gir stor positiv konsekvens (+++). 

 Alternativ 1 

Samfunnsmessig betydning (+ + +) 

 

8.13 Energi 
Målet med energikonseptet for Egersund næringspark er å kunne bygge ut området slik at 

klimautslippene minimaliseres, energibruken blir lav og prosjektet får en sunn økonomi.  Det 

skal stimuleres til miljøvennlig næringsutvikling.  Ved utviklingen av feltet vil alternative 

energikilder og forsyningsmåter vurderes.  Det er viktig å se på et overordnet energikonsept 

slik at hovedmålene ovenfor best kan nås. Det er for eksempel viktig å nytte eventuell 

overskuddsvarme / kulde fra næringsvirksomhet til annen virksomhet i området som kan 

nytte slik energi.   

Ambisjonsnivået for energibruk og klimautslipp fra Egersund Næringspark skal være høye.  

Dette kan oppsummeres i følgende punkter: 

1. Næringsområdet skal være et lavutslippsområde med hensyn til CO2 i forhold til andre 

næringsområder.   

2. Fornybare energikilder skal prioriteres i størst mulig grad.  

3. Bygninger som oppvarmes skal bygges som lavenergibygg.  

4. Valgt løsning skal gi en sikker energileveranse til en konkurransedyktig pris.   

Det bør utarbeides et energiregnskap for området i forbindelse med etableringer av 

næringsvirksomhet.  Etter som området utvikles må dette regnskapet oppdateres i forhold til 

virksomhet som etableres.   

8.13.1 Verdi 

Temaet er vurdert til å ha stor verdi. 
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Liten                       Middels                      Stor 

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

 

8.13.2 Omfang 

Det skal oppfordres til miljøvennlig næringsutvikling. I forhold til energi vurderes tiltaket 

derfor å ha middels positivt omfang.  

 

 
Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 

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



8.13.3 Konsekvens 

Stor verdi og middels positivt omfang gir middels positiv konsekvens (+ +). 

 Alternativ 1 

Energi  (+ +) 

 

8.14 Konsekvenser i anleggsfasen 

8.14.1 Anleggsvirksomhet 

Anleggsvirksomhet i området vil bestå av grave- og sprengningsarbeider for veg, vann og 

avløpsanlegg og tomtearbeider. Dette er konvensjonelle arbeider som stort sett gir ulemper i 

form av støy, støv, avrenning av siltholdige masser og trafikkavvikling.  Ulempene for 

eksisterende trafikk er utelukkende på E39 og er underlagt krav fra Statens vegvesen.  Videre 

vil byggevirksomhet på de enkelte tomter gi liknende ulemper.   

Utover ulemper for trafikk på E39, vil ulempene være begrenset til den næringsvirksomhet 

som etableres i området før det er helt utbygd.  Det må gjøres tiltak for å forhindre avrenning 

av siltholdige masser fra området.   

8.14.2 Verdi 

Temaet er vurdert til å ha liten verdi. 

Liten                       Middels                      Stor 

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

 

8.14.3 Omfang 

I forhold til anleggsvirksomhet vurderes tiltaket til å ha lite negativt omfang.  
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Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 

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



8.14.4 Konsekvens 

Liten verdi og lite negativt omfang gir liten negativ konsekvens (-). 

 Alternativ 1 

Konsekvenser i anleggsfasen (-) 

8.15 Landbruk og skogbruk 

8.15.1 Beskrivelse 

Det finnes omtrent 23 mål med dyrket mark innenfor planområdet. Dette ligger tett opp til 

E39 og er blitt benyttet til grasproduksjon. I tillegg blir deler av området nyttet til kulturbeite. 

Videre er det 218 mål med skog som kan benyttes til skogbruk. Utover dette er området 

preget av knauser og myrlendte områder som gjør området lite egnet til både jordbruk og 

skogbruk.   

8.15.2 Verdi 

Det vurderes som at landbruk og skogbruk i området har liten verdi.   

Liten                       Middels                      Stor 

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

 

8.15.3 Omfang 

En utbygging av området vil føre til at både jordbruk- og skogbruksaktivitet i området 

opphører. I anleggsfasen vil det kunne tas ut tømmer i de områdene hvor det i dag eksisterer 

skog.  Tiltaket vurderes å ha middels til stort negativ omfang for landbruk og skogbruk.  

 

 
Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 

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



8.15.4 Konsekvens 

Liten verdi og middels til stort negativt omfang gir liten negativ konsekvens (-). 

 Alternativ 1 

Landbruk og skogbruk (-) 
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9  Avsluttende kommentar 

9.1 Oppsummering 
Konsekvensutredningen viser at de negative konsekvensene knyttet til tiltaket har 

sammenheng med terrenginngrep og masseuttak.  Totalt sett gir tiltaket en positiv 

konsekvens/betydning for området og Eigersund kommune. For tiltak som har negativ 

konsekvens er det mulig å utføre avbøtende tiltak for å redusere den negative konsekvensen 

til akseptable nivåer. Tabellen nedenfor viser en samlet oversikt over de forskjellige 

utredningstema:  

Tabell 9-1: Sammenstilling av konsekvenser 

Tema Omfang Verdi Konsekvens 

1. Atkomst Middels positivt Stor Middels positiv (++) 

2. Arbeidsreiser / transport Lite / ubetydelig Middels Ubetydelig (0) 

3.  Vannforsyning, avløp og overvann Middels positivt Stor Middels positiv (++) 

4.  Utslipp til ytre miljø Middels negativt Middels Middels negativ (- -) 

5.  Utslipp av støy Middels negativt Liten Liten negativ (-) 

6.  Arealutnytting – lokalisering Stort positivt Middels Stor positiv (+++) 

7.  Landskapsbildet Middels negativt Middels Middels negativ (- -) 

8.  Kulturminner Lite negativt Liten Liten negativ (-) 

9.  Biologisk mangfold Middels negativt Liten til middels Liten negativ (-) 

10. Risiko- og sårbarhetsvurderinger Lite negativt Stor Liten negativ (-) 

11. Grunnforhold, radon Intet omfang Liten verdi Ubetydelig (0) 

12. Samfunnsmessig betydning Stort positivt Middels til stor Stor positiv (+++) 

13. Energi Middels positivt Stor Middels positiv (++) 

14. Konsekvenser i anleggsfasen Lite negativt Liten Liten negativ (-) 

15. Landbruk / skogbruk Middels/stort negativt Liten Liten negativ (-) 

 

Etter en samlet vurdering av konsekvensene er det vurdert at planforslaget er godt tilpasset 

planområdet, samt lokale, regionale og nasjonale føringer som ligger til grunn for 

planlegging. Dette resultatet må sees i sammenheng med plankart og andre analyser som er 

foretatt som en del av planarbeidet. 

 

Side 166 av 999



 

 

VEDLEGG 1 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

Side 167 av 999



 

 

VEDLEGG 2 

INNKOMMNE MERKNADER 

Side 168 av 999



 

 

VEDLEGG 3 

STØYRAPPORT – SINUS AS 

Side 169 av 999



 

 

VEDLEGG 4 

BIOLOGISK MANGFOLD – NATURFORVALTEREN AS 

Side 170 av 999



 

 

VEDLEGG 5 

LANDSKAPSBILDET – LARK. ASTRID NORLAND 

 

Side 171 av 999



1
Reguleringsbestemmelser, Eigestad Industriområde

Dimensjon Rådgivning AS Egersund Næringspark AS

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL 
DETALJREGULERINGSPLAN EIGESTAD INDUSTRIOMRÅDE – GNR 109 BNR 19 
M. FL.

I medhold av §§ 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Eigersund 
kommunestyre vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Dato for godkjenningsvedtak: xx.xx.xxxx

Sist revidert: 20.5.2013

§ 1.0 FORMÅL 

Formålet med planen er å tilrettelegge for et effektivt industri- og næringsområde på Eigestad. 
Området reguleres til følgende formål: 

BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 1) 
 Energianlegg

 Vann og avløpsanlegg

 Forretning/industri/lager

 Industri/lager

 Kombinert formål – bensinsstasjon/vegserviceanlegg/næringsbebyggelse

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 
2) 

 Kjøreveg

 Gang- og sykkelveg

 Fortau

 Annen veggrunn – teknisk anlegg

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 3) 
 Vegetasjonsskjerm

HENSYNSSONER (PBL § 12.6)
 Frisiktsone
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§ 2.0 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

2.1 Alle tiltak inkl. byggeplaner som berører Rv42 (Westlink) og E39 skal forelegges og 
godkjennes av Statens Vegvesen i byggeplanprosessen og ved egen utbyggingsavtale 
for bruk i byggeprosessen. Krav i bl.a. HB017 må legges til grunn.  

2.2 Offentlig trafikkområde inkl. krysset med lokalveger, gang- og sykkelveger og busstopp 
må opparbeides før det kan gis byggetillatelse til ny bebyggelse i området. Det tillates at 
delfelt I/L1 – I/L9 og F/I/L1- F/I/L4 bygges ut parallelt med utbygging av 
samferdselsanlegg. Realiseringstidspunkt og omfanget fastsettes i avtale med Statens 
Vegvesen. 

2.3 Det skal etableres vegbelysning langs E39 og ny Rv. 42 i planområdet og 
vegbelysningsplan skal godkjennes av Statens Vegvesen. 

2.4 Når bedriftene starter opp sin virksomhet skal bebyggelsen være tilknyttet offentlig 
vannforsyning og avløp. 

2.5 Før det kan etableres gassdepot skal det foreligge fagkyndig vurdering.

2.6  Før det igangsettes arbeid på de enkelte delområdene skal de ansvarlige foretak for 
anleggsarbeidet vurdere fare for steinsprang og eventuelt gjennomføre sikringstiltak.
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§ 3.0 FELLESBESTEMMELSER

3.1 Tomteplaner

3.1.1 Innenfor samme formål kan arealet oppdeles og utformes etter de enkelte 

bedrifters/den enkelte bedrifts behov. Slike justeringer skal gjennomføres i 

forbindelse med søknad om byggetillatelse. Som minimum stilles krav til 

dokumentasjon som avsatt i § 3.1.4.

3.1.2 Før fradeling og/eller utbygging i de enkelte delfelt, skal det fremlegges en plan 

som viser planlagt tomtedeling av hele delfeltet. 

3.1.3 Ett eller flere av delområdene kan sees under ett dersom dette er formålstjenlig.

3.1.4 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, sykkeloppstilling, beplantning og 

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. Mot offentlig vegareal skal det etableres et belte på 3 meter 

med parkmessig opparbeidelse.  Alle områder som ikke er beplantet eller 

parkmessig opparbeidet, skal ha belegg for å hindre støvflukt.  

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

målestokk 1:100. Det skal vises fjernvirkning av bebyggelse ved oppriss, 

perspektiv, fotomontasje eller lignende dokumentasjon. Anlegg og bygninger 

skal gis en estetisk tiltalende utforming og være godt tilpasset landskapet. 

Fasade mot veier skal gis spesiell oppmerksomhet. 

3.1.6 Det skal legges til rette for avfallssortering. 

3.1.7 Eigersund kommune kan kreve inngjerding/skjerming av utelager dersom disse 

er skjemmende for omgivelsene. 

3.1.8 Industriområdet eller enkelte industritomter kan tillates inngjerdet etter planer 

godkjent av kommunen.  Næringstomtene skal tilpasses terrengformene så 

langt det lar seg gjøre for å unngå høye sårkanter.  

3.1.9 Det skal etableres en buffer med et vegetasjonsbelte mellom industriområdet og 

E39 slik at næringsområdet ikke blir for dominerende sett fra E39. Det skal 

oppføres gjerder for å sikre skjæringer. 

3.2 Parkering

Side 174 av 999



4
Reguleringsbestemmelser, Eigestad Industriområde

Dimensjon Rådgivning AS Egersund Næringspark AS

3.2.1 All parkering skal skje på egen tomt eller i felles anlegg. I områder regulert til 

F/I/L, I/L og B/V/N tillates det maksimalt 3,5 parkeringsplass pr. 100 m² 

BRA. Parkering under bakken regnes ikke med. Minst 5 % av 

parkeringsplassene skal avsettes til bevegelseshemmede, på plasser som 

ligger nær hoved- og personalinnganger. Det skal legges til rette for 5 % 

overbygd sykkelparkering nær inngangspartiet. 

3.2.2 Parkeringsplasser tinglyses på tomtene der de er anlagt

3.3 Renovasjon

Ved byggesøknad skal det dokumenteres tilfredsstillende løsninger for renovasjon. 

3.4 Støy

3.4.1 Retningslinjer for behandling av støy i arealplaner T-1442, eller det til enhver 

tid gjeldende regelverk, skal legges til grunn for tiltaket.

3.4.2 Virksomhetsstøy skal dokumenteres i forbindelse med søknad om 

byggetillatelse.  I tilknytning til vurdering av virksomhetsstøy, skal også 

sumvirkning av støy vurderes. 

3.5 Miljø

3.5.1 Det skal av fagkyndig dokumenteres at avrenning fra midlertidig masseuttak 

ikke vil medføre avrenning eller missfaring av nærliggende vassdrag og 

nødvendige avbøtende tiltak skal skisseres og gjennomføres.  

3.5.2 Lagring av forurensende stoffer skal godkjennes av fagmyndighet. 

3.6 Estetikk

3.6.1 Det stilles høye estetiske krav til utforming av både bygninger og 

utendørsanlegg. 

3.6.2 Industriområdet eller enkelte industritomter kan tillates inngjerdet etter planer 

godkjent av kommunen.

3.6.3 Utelager skal skjermes ved inngjerding dersom disse er skjemmende for 

omgivelsene. 

3.6.4 Næringstomtene skal tilpasses terrengformene i planområdet.

3.6.5 Alle områder som ikke er beplantet eller parkmessig opparbeidet, skal ha 

belegg for å hindre støvflukt. 

3.6.6 Det skal legges til rette for avfallssortering. 

3.7 Anleggsperioden

3.7.1 Bygg- og anleggsvirksomhet må ikke gi støy som overskrider grensene til slik 

virksomhet gitt i T-1442. 
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3.7.2 Midlertidig anleggsområde kan under utbygging av området etableres i 

tilstøtende regulert område, dersom søknad er godkjent av kommunen.

3.8 Flomfare

Flomfare for eksisterende vassdrag skal ikke påvirkes i forbindelse med utbygging av 
Egersund næringspark. Det skal utføres en analyse av overvann og håndtering av dette 
for hvert enkelt delfelt som bygges ut. Denne dokumentasjonen skal følge søknad om 
tiltak.

3.9 Universell utforming

Innenfor planområdet skal arbeidsbygninger, kollektivstoppsted og gangarealer 
tilrettelegges etter prinsippene om universell utforming.

3.10 Teknisk anlegg 

Teknisk anlegg tillates innen delfelt med formål I/L1 – I/L9.

3.11 Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredede kulturminner 
skal funn straks varsles Rogaland fylkeskommune, og alt arbeid stanses inntil 
vedkommende myndighet har vurdert funnet, jfr. Lov om kulturminner § 8,2. ledd. 

§ 4.0 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 1) 

4.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse

4.1.1 Innenfor byggeområdet kan arealet oppdeles etter de enkelte bedrifters behov, 

etter grenser som i hvert tilfelle skal godkjennes av kommunen. Parsellene 

skal ha en mest mulig regelmessig form.  

4.1.2 Største tillatte prosent bruksareal (%-BRA) er vist på plankartet. Bruksareal 

som ligger under terreng regnes ikke med i % -BRA. Alt tomteareal innenfor 

netto tomt legges til grunn for utnyttelse. 

4.1.3 Totalt for formålet forretning i planområdet tillates etablert maksimalt 5 000 m² 

for forretning. Følgende vareslag kan etableres: biler og motorkjøretøy, 

landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, samt 

planteskole/hagesenter. Annen detaljhandel og dagligvarehandel er ikke 

tillatt. 

4.2 Høyder

Følgende høyder er tillatt innen det enkelte delfelt:

Område Type bebyggelse Byggehøyde 
(maksimal)

I/L1 Industri/lager -

I/L2 Industri/lager 20 meter

I/L3 Industri/lager 20 meter

I/L4 Industri/lager 20 meter

I/L5 Industri/lager 20 meter
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I/L6 Industri/lager 20 meter

I/L7 Industri/lager 20 meter

I/L8 Industri/lager 20 meter

I/L9 Industri/lager 20 meter

F/I/L1 Forretning/industri/lager 16 meter

F/I/L2 Forretning/industri/lager 16 meter

F/I/L3 Forretning/industri/lager 20 meter

F/I/L4 Forretning/industri/lager 20 meter

4.3 Energianlegg

Før anleggsstart for området godkjennes av kommunen, skal alternativ energi til 
oppvarming vurderes og avklares. Før anleggsstart skal det dokumenteres at 
strømbehovet er dekket. El-nettplan avklares med aktuell netteier. Kabelanlegg innenfor 
området skal legges i bakken.

4.4 Vann- og avløpsanlegg

Det er satt av område for etablering av vann- og avløpsanlegg. Det tillates etablert 
interne kjøreveger frem til anleggene innen avsatt område. 
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4.5 Område for industri/lager

4.5.1 I området tillates oppført bygninger for industri- og produksjonsbedrifter, 

lager/logistikk og transportbedrifter med tilhørende kontor- og fellesfasiliteter 

som er en del av bedriften.

4.5.2 Det tillates ikke handelsvirksomhet eller lagerutsalg som primært er rettet mot 

et generelt publikum. Det er heller ikke tillatt med servicenæring som 

primært er basert på arbeid i kontor. Følgende vareslag kan etableres: biler og 

motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, samt 

planteskole/hagesenter. Annen detaljhandel og dagligvarehandel er ikke 

tillatt.

4.5.3 Utendørs produksjon kan tillates dersom det ikke overskrider grensen for støy 

satt i § 3.4.

4.5.4 Maksimal tillatt byggehøyde for I/L1 er kote +150 meter. Det må ved 

byggesøknad dokumenteres at det ikke blir skapt uheldig silhuettvirkning.

4.5.5 Maksimal byggehøyde er satt i § 4.2. Det kan tillates bygd høyere enn 20 meter 

dersom en med illustrasjoner kan vise at byggets høyde ikke vil få en 

silhuettvirkning mot tilliggende terreng. Siloer og tanker med maksimal 

grunnflate på 1500 m² kan tillates bygd høyere enn 20 meter. Kommunen 

kan, for bygningsdeler som er knyttet til produksjonen, tekniske innretninger 

i bygget eller arkitektoniske utforminger, gi tillatelse til overskridelse av 

denne høydebegrensing. 

4.6 Område for forretning/industri/lager

4.6.1 Innenfor formål forretning/industri/lager (F/I/L) tillates oppført bygninger for 

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

tillates å etablere tilhørende trafikk- og kontorfunksjoner som er en del av 

bedriften. Følgende vareslag kan etableres forretning for: biler og 

motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, samt 

planteskole/hagesenter. Annen detaljhandel og dagligvarehandel er ikke 

tillatt.

4.6.2 Det er ikke tillatt med rene kontorbygg.

4.6.3 Utendørs produksjon kan tillates dersom det ikke overskrider grensen satt i § 

3.4. 

4.7 Område for bensinstasjon/vegserviceanlegg/næringsbebyggelse

4.7.1 Innenfor formål bensinstasjon/vegserviceanlegg/næringsbebyggelse tillates 

oppført bensinstasjon, overnatting, bevertning, park and ride og bygninger for 

forretning- og industrivirksomheter, lager/logistikk og servicebedrifter. Det 
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tillates å etablere tilhørende trafikk- og kontorfunksjoner som er en del av 

bedriften. 

4.7.2 Det er ikke tillatt med rene kontorbygg.

4.7.3 Utendørs produksjon kan tillates dersom det ikke overskrider grensen satt i § 

3.4. 

§ 5.0 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR(PBL § 12-5, 2. 
ledd nr. 2) 

5.1 I planområdet skal det anlegges kjøreveg, vegkryss, avkjørsler, og annet trafikkområde 
som vist på reguleringsplanen. 

5.2 Annet trafikkområde omfatter areal avsatt til fyllinger, skjæringer og grøfter. 

5.3 Alle terrenginngrep i forbindelse med veganlegget skal gjøres skånsomt. Fyllinger skal 
dekkes til med jord og sås i. 

5.4 Nye avkjørsler til kommunal veg må godkjennes av Eigersund kommune. Plassering av 
avkjørsler kan justeres i forbindelse med utarbeidelse av tomteplaner til det enkelte 
delområdet.

5.5 Interne veger skal detaljreguleres iht. håndbok 278, universell utforming av veger og 
gater. Det må sikres gode g/s-forbindelser til det overordnede veinett og gode interne 
løsninger.

§ 6.0 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 3) 

Det skal etableres vegetasjonsskjerm på 3 meter i bredde mellom industriområdet og E39, for 
å hindre blendingsfare. Det tillates ikke inngrep i vegetasjonsskjermen.

§ 7.0 SIKRINGSSONER (PBL § 12.6)

7.1 Frisiktsoner

I områder regulert til frisikt skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over 
tilstøtende veiers nivå. 
Frisiktsoner for kommunale veger fastsettes av kommunen i forbindelse med tomteplan.
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Revideringer i forslag til reguleringsplan Eigestad industriområde  
 
Det er gjort en rekke endringer i planforslag fra 1. til 2.gangsbehandling på bakgrunn av 
politisk vedtak og uttalelser fra offentlige instanser i forbindelse med høring. 
 
Endringer i en del av planen har ringvirkning til andre deler da plankart, bestemmelser, 
planbeskrivelse og konsekvensutredning henger sammen. Nedenfor er det søkt å gi en 
oversikt over endringer: 
 
Eigersund kommunes vedtak i sak 107/09, 16.6.2009: 
Kart 

1. Område som omfattes av reguleringsplan for planfritt kryss vedtatt 15.12.08 vises 
med skravur og med klarplanavgrensning og inngår ikke reguleringsplanen. 

2. Det lages et planalternativ merket A hvor toppen av Lundafjellet blir vist som område 
for industri/lager og masseuttak jfr. Plankart datert 27.03.09 i planen. 

3. Det lages et planalternativ merket B hvor toppen av Lundafjellet med de mest 
markante dragene og fjellsider (om lag 120 daa.) blir vist som Iandbruksområde i 
planen.  

 
Bestemmelser 

4. “Næringstomtene skal tilpasses terrengformene så langt det lar seg gjøre for å unngå 
høye sårkanter.” 

5. ‘Det skal etableres en buffer med et vegetasjonsbelte mellom industriområdet og E39 
slik at næringsområdet ikke blir for dominerende sett fra E39.” 

6. Tilføyelse til §3 “I området tillates oppført bygninger for produksjonsbedrifter, 
transportbedrifter, lager og forretning for plasskrevende varer; dvs, biler og 
motorkjøretøy, landbruksmaskiner trelast og andre større byggevarer samt 
planteskole/hagesenter med tilhørende trafikk og kontorfunksjoner. Kjøpesenter er 
ikke tillatt. Virksomheter som er ømfintlig for støy kan kun tillates dersom krav til støy 
dokumenteres av fagkyndige og skal legges slik at det blir minst mulig påvirket av 
annen støyende virksomhet” 

7. §6 flyttes til nytt punkt under §3 slik at byggeområder er behandlet samlet. 
8. ‘innenfor byggeområdet kan arealet oppdeles etter de enkelte bedrifters behov, etter 

grenser som i hvert tilfelle skal godkjennes av kommunen. Parsellene skal ha en 
mest mulig regelmessig form.” 

9. Tilføyelse til §6 “Detaljhandel skal begrenses til særlig arealkrevende eller 
trafikkskapende virksomhet som ikke kan innpasses i senterområdene. Annen 
detaljhandel og dagligvarehandel er ikke tillatt.” 

10. “Lagring av forurensende stoffer skal godkjennes av kommunen.” 
11. “Det skal av fagkyndig dokumenteres at avrenning fra midlertidig masseuttak ikke vil 

medføre avrenning eller missfaring av nærliggende vassdrag og nødvendige 
avbøtende tiltak skal skisseres og gjennomføres.” 

12. Tilføyelse til pkt om støy; “I tilknytning til vurdering av virksomhetsstøy, skal også 
summvirkning av støy vurderes.” 

13. ‘Det skal for delområdene i planen utarbeides bebyggelsesplan, og denne skal 
minimum omhandle planlagt nybygg med bebygde omgivelser, I forbindelse med 
bebyggelsesplanen skal det redegjøres om tiltakenes tilpasninger til tilgrensende 
10/314 delområdene. Ett eller flere av delområdene kan sees under ett dersom dette 
er formålstjenelig.” 

14.  ‘Det skal oppføres gjerder for å sikre skjæringer.” 
15. “Når bedriftene starter opp sin virksomhet skal bebyggelsen være tilknyttet offentlig 

vannforsyning og avløp.” 
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Andre forhold 
16. Konsekvenser for landbruk og skogbruk må redegjøres for, før 2.gangsbehandling. 
17. Før planen legges ut til 2.gangsbehandling må masseuttak utredes ytterligere og må 

inneholde en nærmere beskrivelse av uttaksområdet, landskapsvirkning, 
uttaksretning, illustrasjon av hvordan området skal se ut etter at uttak er ferdig m.m 

18. Tiltakshaver må få gjennomført arkeologiske undersøkelser før planen går til 
2.gangsbehandling dersom dette blir krevd av Rogaland Fylkeskommune. 

19. Tiltakshaver må før planen blir lagt ut til 2.gangsbehandling vurdere høyden i FKI2 for 
kvalitetssikre hvor høyt en kan bygge uten at det kommer i silhuett fra 
Bjerkreimsvassdraget dvs, mot vest. 

20. Før planen kan legges ut til 2.gangsbehandling må forhold knyttet til vurdering av 
grunnforhold radon, fare for steinsprang samt ev. avbøtende tiltak være vurdert av 
tiltakshaver. 

 
Revisjon 
Kart 
Plankartet ble lagt ut i to alternativ. Plankartet er nå revidert i tråd med innspill fra merknad 
fra Statens vegvesen og Fylkesmannen i Rogaland.  
 
Bestemmelser 
Formuleringer er endret i tråd med politisk vedtak, så langt det har vært hensiktsmessig i 
forhold til endringer siden vedtaket, punkt 4 – 15  
 
Andre forhold 

16. Konsekvenser for landbruk og skogbruk er utredet i konsekvensanalysen 
17. Masseuttak er tatt ut av plankart, bestemmelser og konsekvensutredning og er ikke 

lenger relevant  
18. ikke lenger relevant da planområdet justert til å unngå kulturminner 
19. Høyden i tidligere FKI2 (nå IL1) er sikret gjennom fastsatt maks kote for tillatt 

byggehøyde  
20. Grunnforhold, steinsprang og radon er vurdert i planbeskrivelsen og 

konsekvensutredningen  
 
 
Merknad fra fylkesmannen i Rogaland 

1. Avvik fra kommuneplan 
2. Rekkefølgekrav som sikrer en styrt og trinnvis utbygging – planen åpner for lite 

arealøkonomiske etableringer og manglende samordning mellom etableringene 
3. Delområdene er i liten grad differensiert på typer av næring – kan gi uheldig 

samlokalisering, støy, lukt og andre belastninger 
4. Forretning tillates ikke 
5. Masseuttak må vurderes i regional ramme – truer hubro og vandrefalk 
6. KOSTRA – tabelloversikt over markslag og omfang av foreslåtte omdisponering 

 
Revisjon  

1. Kommuneplanen er revidert, samsvarer nå med reguleringsplan 
2. Rekkefølgekrav er lagt inn i bestemmelsene, der vegen er førende. 
3. Delområdene er differensiert og inndelt 
4. Tas med i bestemmelsene 
5. Masseuttak er tatt ut av plan 
6. Ligger som en del av planbeskrivelsen. 

Planforslaget er revidert på bakgrunn av innspill og arbeidsmøter med fylkesmannen. 
Fylkesmannen har trukket innsigelsen til planforslaget slik det nå foreligger. 
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Merknad fra NVE 
ROS må vurdere flomfare 
De sier det er positivt at planen legger opp til åpne vannveier og at disse må vises i 
plankartet med byggegrense. 
 
Revisjon 
Flomfare er vurdert som en del av planbeskrivelsen. NVE har nylig laget flomsonekart for 
Hellelandsvassdraget, planområdet ligger rett utenfor området som er kartlagt. Det er tatt 
med en egen bestemmelse som sikrer flomforhold. Det er ikke planlagt å ha åpne vannveier i 
industriområdet, dette tas derfor ikke til følge. 
 
 
Annet 

 Konsekvensutredning er oppdatert til å inneholde metode, som er etterprøvbar 
 Planbeskrivelse er oppdatert til å inneholde intensjon i plan og bakgrunn for 

bestemmelser og kart 
 Kollektivdekning er beskrevet 
 Det er i planbeskrivelsen beskrevet hva som tillatt innen de enkelte formål  
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NATURFORVALTEREN                                    
          AKSJESELSKAP 
 
 

Oppdragsgiver: Dimensjon Rådgivning AS 

Forfatter: Rune Søyland Dato: 28.11.2008 

Prosjekt Nr.: 01187 Rapport Nr.: 33 - 2008 

Antall sider: 26 Tilgjengelighet: Åpen 

Prosjektleder: Rune Søyland Prosjektmedarbeider: Roy Mangersnes 

Emneord: Konsekvensutredning, biologisk mangfold, hubro, kystlynghei, rødlistearter 
 
Sammendrag: 
 
Naturforvalteren AS har utredet konsekvenser for biologisk mangfold som en del av 
konsekvensutredning av Egersund Næringspark. Konsekvensutredningen er gjennomført på oppdrag 
fra Dimensjon Rådgivning AS. Vegvesenets Håndbok 140 er lagt til grunn for konsekvensutredningen. 
 
I planområdet er det registrert tre lokaliteter som tilfredsstiller kravene til naturtypelokaliteter etter 
Direktoratet for naturforvaltnings håndbok for kartlegging av naturtyper (DN-håndbok 13). Det er en 
lokalitet med Kystlynghei ved Lundafjellet, som er lokalt viktig (C-område), en Kystmyr nord for 
Sauatjødna som er viktig (B-område) og et område med Gammel lauvskog øst for Oksåsen som er 
lokalt viktig (C-område). Rødlistede arter som finnes i området er steinskvett (nær truet), som 
sannsynligvis hekker med flere par i området.  Hubro (sterkt truet) finnes i området, men har ingen 
kjente hekkelokaliteter innenfor eller i nær tilknytning til planområdet. Sannsynligvis er området ved 
Sauafjellet/Oksåsen territoriegrense mellom to eller flere territorier, siden det her er hørt ropende hubro 
ved flere anledninger. Vandrefalk (nær truet) hekker i nærområdet, men vil trolig ikke påvirkes 
vesentlig av tiltaket. Hvitryggspett (NT) er observert tilfeldig i området. 
 
Noen verdifulle naturtypelokaliteter vil forsvinne fra planområdet. Generelt er området påvirket i stor 
grad - av planting med gran og lerk, drenering og uttapping av myrer og tjern, og igangsatt 
anleggsarbeid med utfylling og planering. Hekke- og leveområde for steinskvett (NT) vil gå tapt, og 
hubro (EN) og vandrefalk (NT) vil få redusert sine jaktområder noe. Det bemerkes at det finnes mindre 
påvirkede myrsystemer og andre viktige jaktområder knyttet til jordbrukslandskap, vann og elver i 
nærområdet. Nærliggende myrområder sør, nord og nordøst for planområdet er trolig viktigere 
jaktområder for hubro og vandrefalk enn arealene innenfor planområdet. 
 
Planområdet samlet sett er vurdert å ha liten til middels verdi. Tiltaket er videre vurdert å ha middels 
negativt omfang, og gi liten til middels negativ konsekvens for biologisk mangfold.  

Dato:  

28.11.2008 

Signatur: 

Rune Søyland 
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 FORORD 
 

På oppdrag fra Dimensjon Rådgivning AS har Naturforvalteren AS gjennomført en 
konsekvensutredning med fokus på konsekvenser for biologisk mangfold. Utredningen 
er den del av konsekvensutredning av reguleringsplan for Egersund Næringspark, som 
er iverksatt av Egersund Næringspark AS. 
 
Konsekvensutredningen er gjennomført med utgangspunkt i metodikken i Statens 
Vegvesens Håndbok 140 – Konsekvensutredninger (2006). 
 
Grunneier og fuglekikker Roald Lomeland takkes for utfyllende opplysninger om 
fuglelivet i og nær planområdet, og annen relevant informasjon i forhold til 
utredningen. John Grønning og Ivar Sleveland takkes for utfyllende og supplerende 
opplysninger om fuglearter i området. Miljøvernleder og viltansvarlig i Eigersund 
kommune, Jone Christer Omdal, takkes for opplysninger om kartlegging av biologisk 
mangfold i Eigersund og informasjon om viltforekomster i tilknytning til det aktuelle 
prosjektet. 
 
 
       Sandnes, 28.11.2008 
 
 
             Rune Søyland 
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1 Innledning 
 
Egersund Næringspark AS har satt i gang arbeid med reguleringsplan for, og 
konsekvensutredning av, et større industriområde på Eigestad i Eigersund kommune, 
Rogaland. Planforslaget omfatter et areal på 700 mål, og vil i tillegg til industri- og 
næringsområde legge til rette for ny avkjøring til Egersund fra E39 (Westlink). 
 
Naturforvalteren AS har gjennomført en konsekvensutredning av tiltaket, med fokus 
på konsekvenser for biologisk mangfold. Det foreligger i denne sammenheng flere 
sentrale dokument i form av politiske føringer lagt i stortingsmeldinger og ulike 
retningslinjer. 

  
”Naturens mangfold er grunnlaget for menneskenes overleving, verdiskapning og 
trivsel. Natur består av både levende og ikke-levende elementer. Den biologiske delen 
av naturen er i utgangspunktet en fornybar ressurs i stadig utvikling. Det er derfor en 
prioritert oppgave å forvalte denne ressursen gjennom bærekraftig bruk, vern og 
rettferdig fordeling slik at den ikke reduseres for framtidige generasjoner.” (MD 
2007). 
 
St.meld. nr. 42 (2001-2001) Biologisk mangfold og St. meld. nr. 26 (2006-2007) 
Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, er sentrale dokumenter i denne 
rapporten. I St. meld. nr. 26 presenteres regjeringens strategiske mål for bevaring av 
biologisk mangfold: 
 
”Naturen skal forvaltes slik at arter som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander, 
og slik at variasjonen av naturtyper og landskap opprettholdes og gjør det mulig å 
sikre det biologiske mangfoldet fortsatte utviklingsmuligheter. Norge har som mål å 
stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010.” 
 
Deler av planområdet ligger innenfor nedslagsfelt til Bjerkreimsvassdraget (vassdrag 
nr 27.E4), som er vernet i suppleringen av Verneplan for vassdrag. Dette gjelder den 
nordvestre delen, som inkluderer Lundafjellet.  
 
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for verna vassdrag er gitt ved kongelig resolusjon 
av 10. november 1994, jf. Plan og bygningsloven (PBL) av 14. Juni 1985 § 17-1, 
første ledd. RPR gjelder for vassdrag som omfattes av Verneplan I-IV. Retningslinjene 
gjelder for vassdragsbeltet, dvs. hovedelver, sideelver, større bekker, sjøer og tjern og 
et område på inntil 100 meters bredde langs sidene av disse. Dersom det i andre deler 
av nedbørsfeltet er faglig dokumenterte verdier som har innvirkning på verneverdiene 
til vassdraget blir også disse områdene rammet av RPR. I forhold til dette tiltaket 
vurderes RPR å være av mindre relevans. 
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1.1 Begrensninger 
Tiltaket i form av industriområde med tilhørende infrastruktur vil medføre endringer 
på naturmiljøet i varierende grad. Innenfor plangrensen til påbegynt reguleringsplan 
inngår veiarealer, arealer for næring og masseuttak/industri. Det eksisterende 
livsmiljøet innenfor området vil i utgangspunktet endres totalt. Slik sett blir 
vurderingene innenfor planområdet gjort ut fra at eksisterende naturmiljø på disse 
arealene vil gå tapt. Hvor store konsekvenser dette vil få avhenger av verdien av de 
arter og de leveområder som finnes i området.  Det finnes alltid noe usikkerhet knyttet 
til vurdering av verdi, omfang og konsekvens for biologisk mangfold. Rødlistearter og 
indikatorarter vil det ofte være umulig å kartlegge fullstendig innenfor et areal. Det er 
dermed en mulighet for at verdifulle arter blir oversett. Naturgitte forhold, forekomst 
av naturtyper og lokale klimaforhold danner imidlertid grunnlag for å kunne vurdere 
potensialet for å finne slike arter. Tiltaket som utredes er av en så omfattende karakter 
at hele eller deler av naturtypelokaliteter kan bli fjernet, og dette vil nødvendigvis få 
konsekvenser for arter som i dag benytter seg av disse områdene. Tap av arealer er 
hovedfokuset i denne utredningen, i tillegg til eventuelle effekter av forstyrrelser av 
sårbare lokaliteter i nærheten av området. Direkteforstyrrelser for enkeltarter og 
barrierevirkninger for vilt- og sårbare arter er konsekvenser det vil være knyttet en viss 
usikkerhet til. Ulike typer virksomheter kan innebære ulike typer forstyrrelser og 
utslipp som kan påvirke arter utenfor området. Effekter av utslipp fra området vurderes 
ikke i denne delutredningen. Konsekvensen av ny avkjøring til Egersund (Westlink) 
vurderes kun som arealinngrep innenfor avgrenset planområde, og ikke i en eventuell 
videreføring vestover. I planprogrammet er det beskrevet et mulig fremtidig 
utvidelsesområde i Bjerkreim kommune. Dette området reguleres ikke nå, og er ikke 
blitt undersøkt i denne utredningen. 
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2 Utbyggingsplaner 
 
Planområdet ligger på Eigestad i Eigersund kommune, langs E39 mellom Bjerkreim 
og Helleland. Det aktuelle området som er på 700 mål avgrenses av E39 i nord og øst, 
og Sauafjellet i sørvest og Kjertåsen i sør. Det er i planforslaget lagt inn et mulig 
fremtidig utvidelsesområde i Bjerkreim kommune, på 516 mål. Tiltakets lokalisering 
er vist i figur 1. 
 

 
Figur 1. Den delen av Egersund Næringspark som skal reguleres. Planavgrensning er markert med 
frihånd etter plankart mottatt fra Dimensjon Rådgivning, datert 11.09.2008. Kartgrunnlaget er fra 
Temakartportalen for Rogaland. 

2.1 Planalternativet 
Det aktuelle planområdet er tiltenkt tradisjonell industri, teknologibasert næring, 
detaljhandel storvare og servicenæring (kro, bensin, overnatting etc.). På 
utredningsstadiet er det en kjent bedrift som skal etablere seg i området: Egersund 
betongindustri, som er en betongelementfabrikk. Øvrige bedrifter er foreløpig ikke 
kjent, og det er derfor ikke mulig å beskrive type aktiviteter nærmere på det 
nåværende tidspunktet. Tilrettelegging for ny avkjøring til Egersund (Westlink) er 
planlagt i søndre del av planområdet, i nordvestre kant av Sauatjørna (se figur 1). 

2.2 0-Alternativet 
I utredningen vurderes tiltaket opp mot 0-alternativet, som per definisjon er dagens 
tilstand i området. Det er tidligere gjennomført en del tiltak, blant annet drenering av 
Søyren og tilhørende myrdrag, som har redusert verdien av området noe. I tillegg er 
anleggsarbeid for deler av foreslått reguleringsplan igangsatt i den senere tid, slik at et 
reelt 0-alternativ i forhold til tiltaket ikke er mulig å vurdere. Igangsatt arbeid 
innebærer blant annet at myrdraget mellom Lundafjellet og Eikeliåsen er blitt fylt 
igjen med masse og planert. 0-alternativ blir vurdert i forhold til status 12.11.2008. 
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3 Grunnlag og metode 
3.1 Grunnlag 

 
Konsekvensutredningen er utarbeidet ved å gjennomføre feltarbeid, og å gjennomgå 
alt tilgjengelig kildemateriell i eksisterende nettstedsdatabaser, litteratur, 
kommuneplaner og fylkesplaner. Det er også blitt gjennomført intervju med lokale 
ressurspersoner og kommunale myndigheter.  
 
Feltarbeid i planområdet ble gjennomført 12. november 2008. Dette er ikke et optimalt 
tidspunkt for gjennomføring av feltarbeid for biologisk mangfold, siden en del av 
karplantefloraen er lite synlig og vanskelig å kartlegge. Kartlegging av fugle- og 
dyrearter er også noe vanskeligere på denne tiden, men her var det forholdsvis gode 
grunnlagsdata for området. En av grunneierne i området er aktiv fuglekikker og 
ringmerker, og har deltatt i Norsk ornitologisk forenings hekkefugltaksering med et 
tellepunkt nær Søyren i en årrekke. Data for fugler i området er derfor av god kvalitet. 
Ut fra de aktuelle natur- og vegetasjonstypene i området, samt eksisterende 
informasjon, vurderes datagrunnlaget til å være tilfredsstillende for korrekt 
verdivurdering av området. Vegetasjonen ble også forholdsvis grundig undersøkt på 
feltdagen, der frøstander og blader etter særlig aktuelle arter ble ettersøkt på 
sannsynlige voksesteder. 
 
Grunnlaget for vurderingene knyttet til biologisk mangfold er planprogram utarbeidet 
av Dimensjon Rådgivning AS. 
 

3.2 Metode 
 
Status/Verdi: Verdisetting for biologisk mangfold i rapporten er basert på metode 
utarbeidet av Statens vegvesen, beskrevet i Håndbok 140 - Konsekvensanalyser. 
Kriterier som benyttes for å verdisette ulike deltema er listet opp i tabell 3.1. For de 
tema som ikke omtales/beskrives grundig nok i Håndbok 140, er kriterier hentet fra 
veilederen Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av småkraftverk (NVE 
og DN, 2007). Alle deltema som er satt opp i tabellen er ikke relevante. Siden det ikke 
finnes inngrepsfrie naturområder eller områder vernet etter Naturvernloven, faller 
disse to temaene bort. Verdien i forhold til biologisk mangfold i denne utredningen 
baseres på deltemaene Naturtyper, Truete vegetasjonstyper, Rødlistede arter og Vilt. 
 
Verdien blir fastsatt langs en glidende skala som spenner fra liten verdi til stor verdi 
basert på den relative betydningen av området for gjeldende tema. Eksempel vist 
nedenfor: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdivurdering 
 
Liten                       Middels                       Stor 

   ⏐--------------------------⏐--------------------------⏐ 
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Omfang: Det neste trinnet består i å beskrive og vurdere type og omfang av mulige 
virkninger hvis tiltaket gjennomføres. Konsekvensene blir bl.a. vurdert ut fra omfang i 
tid og rom og sannsynligheten for at de skal oppstå. I tabell 3.1 er det utarbeidet et sett 
omfangskriterier som skal brukes for å fastsette tiltakets omfang på det aktuelle 
området. Vurdering av tiltaket gjøres opp mot 0-alternativet. 
 
Kilde Stor verdi Middels verdi Liten verdi 
Naturtyper 
(Kilde: DN håndbok 
1999-13 og St.meld. nr. 
26 (2006-2007)) 

- Store og/eller intakte 
områder med naturtyper 
som er truet 
(verdikategori A) 
 

- Små og/eller delvis 
intakte områder med 
naturtyper som er truet 
- Større og/eller intakte 
områder med naturtyper 
som er hensynskrevende 
- Verdikategori B og C 

- Små og/eller delvis intakte 
områder som er 
hensynskrevende 
- Andre registrerte 
naturområder/naturtyper 
med en viss (lokal) 
betydning for det biologiske 
mangfoldet 

Truete 
vegetasjonstyper 
(Kilde: Fremstad og 
Moen 2001) 
 

- Store og/eller intakte 
områder med 
vegetasjonstyper i 
kategoriene "akutt truet" 
og "sterkt truet" 
 

- Små og/eller delvis 
intakte områder med 
vegetasjonstyper i 
kategoriene "akutt truet" 
og "sterkt truet" 
- Store og/eller intakte 
områder med 
vegetasjonstyper i 
kategoriene "noe truet" og 
"hensynskrevende" 

- Små og/eller delvis 
intakte områder med 
vegetasjonstyper i 
kategorien "noe truet" 
og "hensynskrevende" 
 

Inngrepsfrie og 
sammenhengende 
naturområder 
(Kilde: DN) 

Inngrepsfrie 
naturområder 
større enn 25 km2 

- Inngrepsfrie 
naturområder mellom 5 -
25 km2 
- Sammenhengende 
naturområder over 25 
km2, noe preget av 
tekniske inngrep 

- Inngrepsfrie 
naturområder mellom 1 - 5 
km2 
- Sammenhengende 
naturområder mellom 5 - 25 
km2, noe preget av 
tekniske inngrep 

Rødlistede arter (Kilde: 
Kålås m.fl. 2006) 

- Arter i kategoriene 
"kritisk truet", "sterkt 
truet" eller "sårbar", 
eller der det er grunn til 
å tro slike finnes.  
- Områder med 
forekomster av flere 
rødlistearter i lavere 
kategorier. 

- Arter i kategoriene 
"nær truet" eller 
"datamangel", eller der 
det er grunn til å tro slike 
finnes 
- Arter som står på den 
regionale rødlista 

- Leveområder for arter 
som er uvanlige i lokal 
sammenheng 
 

Vilt (Kilde: DN håndbok 
1996-11) 

- Svært viktige 
viltområder (vilt-
områder og vilttrekk 
med viltvekt 4-5) 

- Viktige viltområder 
(Viltområder og vilttrekk 
med viltvekt 2-3) 

- Registrerte viltområder 
med en viss betydning (Vilt-
områder og vilttrekk med 
viltvekt 1) 

Ferskvann (Kilde: DN 
håndbok 2001-15) 

Se detaljert inndeling i håndboka (inndeling for: viktige bestander av ferskvannsfisk 
(som laks og storørret), lokaliteter fri for utsatt fisk og lokaliteter med opprinnelig 
plante og dyresamfunn) 

Lovstatus 
(Kilde: Ulike  
Verneplanarbeider) 

- Områder vernet eller 
foreslått vernet 
- Områder som er 
foreslått vernet, men 
forkastet pga. størrelse 
eller omfang 

- Områder som er vurdert, 
men ikke vernet etter 
naturvernloven, og som er 
funnet å ha lokal/regional 
naturverdi 
- Lokale verneområder 
(Pbl.) 

- Områder som er vurdert, 
men ikke vernet etter 
naturvernloven, og som er 
funnet å ha kun lokal 
naturverdi 

Naturhistoriske 
områder 
(geologi, fossiler) 

- Geologiske 
forekomster og områder 
(geotoper) som i stor 
grad bidrar til 
landsdelens eller landets 
geologiske mangfold og 
karakter. 

- Geologiske forekomster 
og områder (geotoper) 
som i stor grad bidrar til 
distriktets eller regionens 
geologiske mangfold og 
karakter. 

- Områder med geologiske 
forekomster som er vanlige 
for distriktets geologiske 
mangfold og karakter. 

Tabell 3.1. Kriterier for verdisetting i forhold til naturmiljøer. Basert på Håndbok 140, 
konsekvensanalyser (Statens vegvesen, 2006) og Dokumentasjon av biologisk mangfold ved bygging av 
småkraftverk (NVE og DN, 2007) 
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Tabell 3.2. Kriterier for å vurdere omfang for naturmiljøer. Hentet fra Håndbok 140, 
konsekvensanalyser (Statens vegvesen, 2006). 
 
Omfanget blir vurdert langs en glidende skala fra stort negativt omfang til stort 
positivt omfang. Eksempel vist nedenfor: 

 
Omfang 

 

  Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 

      ⏐------------------------⏐------------------------⏐----------------------⏐-------------------------⏐ 
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Konsekvens: Det siste trinnet i vurderingene består i å kombinere verdien det enkelte 
temaet og omfanget av tiltaket for å få den samlede vurderingen av tiltaket. 
 

 
Figur 3.1. Konsekvensvifta viser hvordan verdi og omfang kombineres for å finne konsekvens. (Statens 
Vegvesen 2006). 
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Denne sammenstillingen gir et resultat langs en skala fra meget stor positiv konsekvens 
til meget stor negativ konsekvens (se under). De ulike kategoriene er illustrert ved å 
benytte symbolene ”-” og ”+”. Konsekvensene av 0-alternativet er, etter metodikken i 
håndbok 140, definert til å være null. Alternativer som i utgangspunktet er negative 
kan få positiv konsekvens dersom alternativet er gunstigere enn 0-alternativet. 
 

Symbol Beskrivelse 
++++ 

+++ 

++ 

+ 

0 

- 

- - 

- - - 

- - - - 

Meget stor positiv konsekvens 

Stor positiv konsekvens 

Middels positiv konsekvens 

Liten positiv konsekvens 

Ubetydelig/ingen konsekvens 

Liten negativ konsekvens 

Middels negativ konsekvens 

Stor negativ konsekvens 

Meget stor negativ konsekvens 

 
Tiltaket vurderes så opp mot 0-alternativet ut fra de gitte kriterier, og resultatet 
presenteres med en vurdering av omfang og konsekvens for biologisk mangfold. 
  

4 Naturmiljø i planområdet 
 
Fra planprogrammet: 
 
”Det er ikke kjent sårbare plantearter og dyrearter som vil bli påvirket av tiltaket. Det 
er ønskelig med en ytterligere kartlegging av dagens biologiske mangfold og en 
vurdering av verdien av og sårbarheten til de biologiske arter.” 
 

4.1 Generell beskrivelse av planområdet 
 
Planområdet inngår i landskapsregionen Heibygdene i Dalane og på Jæren 
(Puschmann, 2005). Landformen kan karakteriseres som kupert åsterreng. 
Hovedbergarten i området er anortositt. I Temakartportalen for Rogaland beskrives 
bergarten i området som forskifret anortositt og noritt i linser og bånd. Hele regionen 
er preget av fattige bergarter, som forvitrer dårlig og gir opphav til en fattig 
vegetasjon. 
 
Berggrunnen er for det meste dekket av et forholdsvis tynt lag med 
moreneavsetninger. Moreneavsetningene har sannsynligvis nokså lik sammensetning 
som berggrunnen. Store deler av området er også fjell i dagen. Helt i nordøstre del av 
planområdet er det noe tykkere moreneavsetninger, som er tilplantet med gran 
(www.ngu.no). Planområdet ligger fra rundt 114 moh ved tjernet Søyren, og opp til 
250 moh på toppen av Lundafjellet. 
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Videre ligger tiltaket innenfor boreonemoral sone, helt på grensen til sørboreal sone 
(Moen, 1998). Typisk for boreonemoral sone er at edelløvskoger med eik, ask, alm, 
lind, hassel og andre varmekrevende arter dominerer i solvente lier med godt 
jordsmonn, mens bjørke-, gråor- eller barskoger dominerer resten av skoglandskapet. 
Planområdet har ingen spesielt solrike lier med godt jordsmonn, så man må et stykke 
vest for å finne nærmeste eikeskog. Foruten de tilplantede arealene domineres området 
av bjørkeskog, beitemark og noe åpen lynghei. 
 
Det er noe fulldyrket jord innenfor planområdet, øst av Lundafjellet, langs E-39. Litt 
lengre sør langs E-39, er det noen mindre arealer som er dyrket, blant annet til 
potetåker. Det er ellers både gjødslet og ugjødslet utmarksbeite, og rester av det som 
kan karakteriseres som kystlynghei (Lundafjellet), som beites av sau. 
 
Det er flere myrdrag i området, men grøfting og drenering av områdene langs E-39 har 
redusert verdien på disse en god del. Tjernet Søyren er et mindre våtmarksområde med 
takrørskog, men er nå i gjengroingsfase på grunn av drenering. Myrdraget og 
smådammene som ligger nord for Søyren er også grøftet, slik at det i dag kun renner 
en liten bekk i grøft gjennom området. Myrdragene er i gjengroing, med unntak av 
små myrdrag på Lundafjellet, og to myrpartier beliggende helt i sør, på hver sin side 
av Oksåsen. 
 
Det er plantet en god del kulturskog i planområdet, både av gran og lerk. Særlig rundt 
Eikeliknuten er tilplantet, med gran i de nedre partiene, og lerk i de øverste delene. 
Rundt Søyren er det også tilplantet, både med lerk og gran. I nordre kant av Oksåsen 
er det også plantet med gran. Det er også en fritidsbolig med tilhørende infrastruktur i 
dette området, med en adkomstvei som går videre i en landbruksvei sørøstover. Det er 
en del lagerplass/oppstillingsplass for diverse utstyr og ved knyttet til denne tomten.  
 
Nordre del av planområdet ligger innenfor nedbørsfeltet til Bjerkreimsvassdraget, som 
ble vernet i suppleringsrunden til verneplanene for vassdrag.  
 
Årlig nedbørsmengde i planområdet varierer fra rundt 1200 mm på de laveste 
punktene og opp til rundt 1400 mm på toppen av Lundafjellet (NVE Kartportal). 
 

4.2 Verdivurdering av planområdet 
 
For å vurdere verdien av planområdet i forhold til biologisk mangfold, er det 
kvaliteten på leveområdene som er det mest sentrale, i tillegg til om det faktisk 
forekommer arter som kan være spesielt sårbare. Det er laget et utvalg av naturtyper 
som blir regnet for å være spesielt truede i Norge, og som blant annet av den grunn er 
prioritert å kartlegge i kommunenes biologisk mangfold kartlegginger. Disse 
naturtypene er beskrevet i Direktoratet for naturforvaltnings håndbok nr 13, om 
kartlegging og verdisetting av naturtypelokaliteter (DN 2006). Slike 
naturtypelokaliteter kan være spesielt viktige leveområder for planter, fugler og dyr, 
eller andre artsgrupper. 
 
Under naturtypenivå kommer vegetasjonstyper, som vanligvis kartlegges etter 
Fremstads standard (Fremstad, E. 1997). Fremstad og Moen (2001) har laget en 
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oversikt over hvor truede de ulike vegetasjonstypene i Norge er. I tillegg til å vurdere 
om det finnes lokaliteter som tilfredsstiller kravene som naturtypelokaliteter i området, 
vurderes det om det finnes utforminger av vegetasjon som faller inn i noen av 
Fremstad og Moens oversikt over truede vegetasjonstyper. Dersom slike områder 
finnes legges disse inn i verdivurderingen av området, og en kobling mot eventuelle 
truede arter og deres tilknytning til slike områder tas inn i vurderingen av omfang og 
konsekvens. Arter som regnes som spesielt sårbare i Norge er listet i Norsk rødliste 
(Kålås et.al 2006). Der rødlistede arter omtales i teksten er rødlistekategori gjengitt i 
parentes bak artsnavnet. De aktuelle kategoriene er disse (Kålås et al 2006):  
 
Kritisk truet -  CR 
Sterkt truet –  EN 
Sårbar -  VU 
Nær truet -   NT 
Datamangel -  DD 
 
Forekomst av rødlistede arter vektlegges særlig i prosessen, og vekting gjøres ut fra 
truethetskategori (se tabell 3.1). Dersom det forekommer viltområder som har høye 
viltvekter i området, vektlegges dette også i prosessen. Kriteriene for verdivurdering 
og vurdering av omfang av tiltaket er skjematisk listet i tabell 3.1 og 3.2. 
 
Først vurderes eventuelle naturtyper og vegetasjonstyper, og deretter forekomster av 
arter og viltområder innenfor og i tilknytning til planområdet.   

4.2.1 Naturtyper og vegetasjonstyper 
 
Naturtyper 
 
Eigersund kommune har gjennomført kartlegging av naturtypelokaliteter, men 
kartleggingen er som i mange andre kommuner noe mangelfull og ufullstendig (Jone 
Omdal, pers.medd). Kartleggingen er i hovedsak basert på innsamlet informasjon, og i 
mindre grad feltarbeid. I Naturbasen forekommer det ingen registreringer av 
naturtypelokaliteter innenfor planområdet, men dette er ingen garanti for at slike 
lokaliteter ikke finnes i området. Store deler av området er tilplantet med gran og lerk. 
Disse områdene er endret fra sin opprinnelige tilstand som natur- eller 
kulturlandskapsområder, og har liten biologisk verdi. På befaringen 12. november ble 
noen områder vurdert som potensielt verdifulle arealer. Områdene som ble vurdert 
spesielt er markert i figur 2. I det videre beskrives disse områdene og vurderes 
nærmere i forhold til verdi, i tillegg til at artsforekomster generelt i området beskrives. 
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Figur 2. Områder som ble vurdert spesielt som potensielle naturtypelokaliteter. Kartgrunnlag: 
Temakartportalen for Rogaland. 
 
Området i nord, på Lundafjellet, har vegetasjonstyper som er typiske for kystlynghei. 
Området som er markert med blå strek nordvest i figur 2 er det arealet som fortsatt er i 
god hevd. Det er spor etter lyngbrenning i flere deler av området, og lyngen er generelt 
ikke veldig grov og høy. Lundafjellet og område i gjengroing er vist i bilde 1. 
 

 
Bilde 1. Område som er satt av som kystlynghei med lokal verdi viser bak granplantefelt og ned mot 
dyrket mark. Sonen som er i delvis gjengroing med bjørk er ikke tatt med i avgrensningen i figur 2. I 
forkant av bildet vises myrdrag som er grøftet og nå er i gjengroingsfase med bjørk. 
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Området som ligger mellom E-39 og dyrket mark ved E-39, og markert område i figur 
2, har også preg av kystlynghei. I dette området er det en del gjengroing med 
bjørkeskog, selv om det også her er spor etter brenning og området fortsatt blir skjøttet 
med beite.  
 
Det nordøstre hjørnet av planområdet er bjørkeskog med kraftig gjengroing av tett 
einerkratt, over et område som er plantet med gran. Beitemark med bjørkeskog over E-
39 har på grunn av bjørkeskogen ikke kvaliteter som tilsier at dette fortsatt er godt 
hevdet kystlynghei, og området kan heller ikke karakteriseres som naturbeitemark 
eller beiteskog. Det står mye einstape i dette området, som ofte er en indikasjon på at 
området har vært skjøttet ved brenning. Bjørkeskogen er forholdsvis ensaldret, noe 
som også indikerer at det her tidligere har blitt drevet en form for skjøtsel. 
 
Som naturtypelokalitet er det kun området som er markert med blå strek i figur 2, 
markert med ”kystlynghei”, som kan sies å være i god nok stand til å avgrenses som 
en naturtypelokalitet, selv om området med bjørkeskog/beitemark også inngår som en 
del av et sammenhengende kulturlandskap. 
 
I Eigersund kommune er det avgrenset flere viktige kystlyngheilokaliteter, særlig på 
Eigerøy og området mot Stapnes/Mong (Jone Omdal, pers.medd.). Dette er større, 
sammenhengende områder som fortsatt skjøttes godt. Det aktuelle området på 
Lundafjellet som fortsatt er godt i hevd er kun noe over 100 mål. Området ligger for 
langt inn i landet og noe høyt for at det kan være purpurlyng her. Det er heller ikke 
kjent at det er klokkesøte her, som er en rødlisteart det finnes mye av i distriktet.  
 
Det er en kjent vokseplass for klokkesøte (EN) et stykke vest for Sauafjellet (Roald 
Lomeland, pers.medd), men det er ikke kjent noen forekomster innenfor planområdet. 
Det ble lett spesielt etter frøstander av klokkesøte på befaringen, men ingen ble funnet. 
På årstiden da befaringen ble gjennomført er det imidlertid svært vanskelig å påvise 
arten, så man kan ikke utelukke at den finnes i området. Ut fra en grov vurdering av 
flyfoto, og observasjoner på feltdagen, samt registreringen i Naturbasen, er det ingen 
andre nærliggende forekomster av godt skjøttet kystlynghei. Som del av 
sammenhengende kystlyngheiområdet blir området derfor mindre interessant. 
Området er generelt preget av kulturpåvirkning, og er en del av et typisk 
kulturlandskap for Dalane. Lokaliteten som er avgrenset i figur 2 kan ikke settes til å 
ha større en lokal verdi, ut fra kriteriene i DN-håndbok 13. Som et av få områder av 
denne naturtypen i området har lokaliteten likevel en verdi for arter knyttet til slike 
livsmiljøer. 
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Bilde 2. Tjernet Søyren har en glissen takrørskog i kantene, og er på grunn av uttapping i 
gjengroingsfase. Kantene er delvis plantet med lerk (utenfor bildet), og det er mye bjørkeoppslag i 
myrkantene. 
 
Tjernet Søyren fremstår som en noe glissen takrørskog som er i gjengroing. På grunn 
av uttapping er vannstanden i tjernet generelt redusert, og vannspeilet er lite. På 
befaringsdagen var det generelt høy vannstand i området, etter mye nedbør. Ut fra 
registreringer av hekkefugler over en periode på over ti år er det blitt observert få 
interessante arter ved tjernet. Det finnes trolig ikke fisk her lenger, etter at 
vannstanden er blitt redusert. Tidligere har det nok vært fisk, noe navnet 
”Ålkjærbakken” et stykke lenger borte kan vitne om (Roald Lomeland, pers.medd). 
 
Som naturtypelokalitet vurderes ikke lokaliteten å kunne tilfredsstille kravene verken 
til kategorien rike kulturlandskapsjøer eller naturlig fisketomme innsjøer og tjern. 
Hele myrdraget fra anleggsområdet og ned til Søyren er drenert og i gjengroing, og 
noen av myrkategoriene for naturtyper vurderes heller ikke som aktuelle. Området gis 
ingen spesiell verdi som naturtypelokalitet. 
 
Vest for Oksåsen er det ei fattig tuemyr med noen mindre dammer. Myra som er intakt 
er noe over 10 daa. Den ligger i et søkk mellom en tett bjørkeskog med mye einerkratt 
på den ene siden, noe planteskog og gjødslet beitemark på den andre siden. Nord for 
denne er det også et myrdrag, men det er tilplantet med lerk. Etter den oppdaterte 
håndboka for kartlegging av naturtyper skal alle intakte myrer i boreonemoral 
vegetasjonssone som er over 5 daa registreres som naturtypelokaliteter. Dette kommer 
av at det finnes svært lite myr igjen i denne vegetasjonssonen. Dette gjelder også for 
myrer med restaureringspotensial. Siden dette er en intakt myr med såpass stort areal 
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skal den etter standarden registreres som en naturtypelokalitet av typen kystmyr med 
verdi Viktig (B-område). Det er ikke registrert arter som tilsier en høyere verdisetting. 
 

 
Bilde 3. Myr helt sør i planområdet som er definert som naturtypen kystmyr, med verdi viktig (B-
område). På bildet er vannspeilet  forholdsvis  høyt. 
 
Øst for Oksåsen er det ført opp en markering med ”myrdrag” i figur 2. Dette er en 
mindre, tresatt tuemyr som er noe preget av inngrep i nordenden, blant annet en 
landbruksvei. Arealet av myra som er inntakt er kun rundt 3-4 daa. Denne lokaliteten 
blir for liten til at den er aktuell som naturtypelokalitet, og gis ingen spesiell verdi i 
den sammenhengen. Myra er vist på bilde 4. 

Side 215 av 999



Naturforvalteren AS  
Egersund Næringspark AS  Konsekvensutredning biologisk mangfold  
  

 

M – 975 42 671 E - rune@naturforvalteren.no Org.nr. 992 248 998 mva 
Pb 560 - 4304 Sandnes 

www.naturforvalteren.no 
 

17

 
Bilde 4.  Myrdraget som er markert helt sørøst i figur 2. Myra er for liten til at den er aktuell som 
naturtypelokalitet. 
  
På østsiden av Oksåsen er det en bjørkeskog som har innslag av en del gamle trær, og 
noe død ved. Skogen er dominert av bjørk, med innslag av selje. Et par enslige 
asketrær ble også funnet. Området er dominert av blokkmark, og det er trolig at 
området har blitt beitet. Det er enkelte gamle bjørketrær, og en del stående død ved 
med mye knuskkjuker (Fomes fomentarius), knivkjuker (Piptoporus betulinus) og 
noen raggkjuker (Trametes hirsuta). På den ene aska, som var knekt i toppen, vokste 
det også gul gelesopp (Tremella mesenterica) (bilde 6).  
 
Det ble ikke gjennomført fullstendig innsamling og artsbestemmelse av moser, lav og 
sopp fra området, men ut fra innslaget av død ved og enkelte gamle bjørker vurderes 
det som sannsynlig at det kan forekomme spesielle arter innen disse artsgruppene. 
Området kan nok også ha en viss verdi for spettearter. Bjørkeskogen strekker seg noe 
lenger nordover enn det området som er merket av i figur 2. Området med fleste gamle 
trær er merket av. Det ble sett etter spettehull og spor etter spetter i området, men 
ingen tidligere spettehull ble funnet. Ut fra forekomsten av død bjørk vurderes 
lokaliteten å kunne ha et visst potensial for dvergspett (VU), men ingen registreringer 
foreligger. Området har god kontinuitet, og noe innslag av død ved. Likevel er 
området ikke spesielt stort, og det er ikke kjent spesielle arter herfra. I 
naturtypesammenheng vurderes det som riktig å avgrense området som en lokalitet av 
typen Gammel lauvskog, med lokal verdi (C-område). Lokaliteten grenser også mot 
beiteskog/hagemark. 
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Bilde 5.  Fra bjørkelia på østsiden av Oksåsen. Her er det en del grove, gamle bjørketrær, og innslag 
av død ved. Som naturtypelokalitet er området vurdert som Gammel lauvskog med lokal verdi. 
  

 
Bilde 6. På et knekt asketre vokste det blant annet gul gelesopp og raggkjuke. 
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Lokalitetene som er beskrevet i dette avsnittet er vurdert som de viktigste 
enkeltlokalitetene på naturtypenivå innenfor planområdet, og ingen av dem peker seg 
ut med veldig høye biologiske verdier. De tre lokalitetene som har kvaliteter som gjør 
dem aktuelle som egne naturtypelokaliteter er disse: 
 

1. Lundafjellet – Naturtype kystlynghei – Lokalt viktig (C-område) 
2. Myr nord for Sauatjørna – Naturtype Kystmyr – Viktig (B-område) 
3. Bjørkeskog øst for Oksåsen – Naturtype Gammel lauvskog – Lokalt viktig 

(C-område) 
 
Vegetasjonen i planområdet generelt og innenfor de vurderte naturtypelokalitetene 
spesielt beskrives nærmere i neste avsnitt. 
 
Vegetasjonstyper 
 
Det er ikke gjennomført fullstendig vegetasjonstypekartlegging i 
konsekvensutredningen, men for områder som er vurdert som naturtypelokaliteter er 
det gjort noe grundigere vurderinger. Generelt er vegetasjonen i området preget av 
fattige utforminger, noe som er naturlig i forhold til fattig berggrunn og begrensete 
løsmasser i området. Mye av arealene som har noe tykkere morenemasser er plantet til 
med gran og lerk. Disse feltene har generelt liten biologisk interesse.  
 
Innenfor kystlyngheia på Lundafjellet er det andelsmessig lite tørr lynghei (H1). De 
partiene som finnes av tørr lynghei er dominert av røsslyng (H1a).  
 
Det meste av arealet er dominert av fuktig lynghei (H3), av typen Klokkelyng-rome-
bjønnskjegg-utforming (H3c). Det er også noe Blåtopp-utforming (H3g), og 
Bjønnskjegg-utforming (H3f). Som kystlyngheiområder flest inngår disse 
vegetasjonstypene i en mosaikk, der de går over i hverandre. 
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Bilde 7. Nærbilde av vegetasjonen på Lundafjellet. Området er i stor grad dominert av klokkelyng, 
rome, småbjønnskjegg og blåtopp. Nærmere E-39 er området mer dominert av beitemark og myrdrag. 
 
Typiske arter er småbjønnskjegg, klokkelyng, bjønnkam, røsslyng, rome, stjernestarr, 
heisiv, lusegras og mjølbær. Stedvis er det klokkelyngen som dominerer fullstendig, 
sammen med rome, mens det andre steder er fine partier med røsslyng. Noen myrdrag 
er det også, av typen fattig fastmattemyr (K3). Som i fuktheipartiene er det rome, 
blåtopp og småbjønnskjegg som er dominerende arter, med innslag av torvmoser, 
stjernestarr, hvitlyng, knappsiv, duskull og kystmyrklegg. I området var det også en 
del fjellmarikåpe. I myrpartiene i området er det et visst potensial for at det kan vokse 
klokkesøte, men ingen frøstander etter denne arten ble funnet. De er imidlertid svært 
vanskelige å finne etter blomstring i september. Alle vegetasjonstyper som faller inn 
under kystlynghei som naturtype er listet som sterkt truet i Fremstad og Moen (2001). 
Dette gjelder mer eller mindre alle utformingene innenfor området som er avgrenset 
som kystlynghei i figur 2. Området ser ikke ut til å være gjødselpåvirket, og må sies å 
være godt i hevd. 
 
I området mellom lokaliteten som er avmerket som kystlynghei i figur 2, og dyrket 
mark nede ved E-39,  er mange av artene som er beskrevet over også tilstede. I tillegg 
er det mer smyle, tyttebær, bjørk, einer, einstape, blåtopp, sauetelg og bjønnkam. 
Særlig er det mer blåtopp, einstape og einer, sammenlignet med området høyere oppe, 
i tillegg til at etasjemosen kommer inn. I retning mot det nordøstre hjørnet av 
planområdet er det tettere bjørkeskog med einerkratt og einstape. Området beites 
fortsatt, både med ungdyr og sau. Som vegetasjonstyper vurderes de som kystlynghei i 
gjengroing, og gis ingen spesiell verdi. 
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Like over Søyren er det ei dyrka mark som ser ut til å være i gjengroing, med ulike 
grasarter. Myrdraget over Søyren er drenert, og har kraftig oppslag av 
bjørkerenninger. Dette kan sees i bilde 1. Vegetasjonen rundt Søyren er dominert av 
takrørskog. I tillegg vokser det mye blåtopp, rome, småbjønnskjegg, knappsiv og 
torvmosearter. Mellom grøftet myrdrag og E-39 er det gjødselpåvirket 
vegkantvegetasjon, der det blant annet vokser revebjelle, hestehov, bringebær, gullris, 
smalkjempe, ulike mjølkearter, i tillegg til at noe av arealet er planteskog av gran. 
Nedtappingen av Søyren innebærer at dette tjernet på sikt vil gro mer igjen, noe som 
oppslaget av bjørkerenninger viser tegn til. Som vegetasjonstype er området nå mindre 
interessant.  
 
På den mindre myra helt sørøst i planområdet, som ikke ble vurdert som aktuell 
naturtypelokalitet, vokser det torvmoser, klokkelyng, knappsiv, tepperot, blåtopp, 
tistler, einer, bjørk og småbjønnskjegg. Myra som er satt av som naturtypelokalitet av 
typen Kystmyr, er dominert av blåtopp i tuer. I tillegg er det mye klokkelyng og 
småbjønnskjegg, og noe rome. Noe duskmyrull var det også, men myrullartene viser 
generelt dårlig igjen i november. Beitemarka som ligger vest for denne myra er 
gjødslet og kalket, så myra er nok noe påvirket av dette. Dette dreier seg om en fattig 
tuemyr (K2). Som vegetasjonstyper er ikke disse myrene utpekt som spesielt truet. På 
grunn av årstiden var det ikke mulig å undersøke myrvegetasjonen fullstendig, men 
registrerte arter gir klare signaler om at dette dreier seg om fattige utforminger.  
 
Bjørkeskogen som er satt av som naturtypelokalitet av typen Gammel lauvskog, har 
ikke spesiell bunnvegetasjon. Området er dominert av blokkmark, der det vokser en 
god del mosearter. Etasjemose er en av de dominerende artene, tillegg til at det vokser 
noe blåbær, tyttebær, smyle, blåtopp, einer og einstape. Dette dreier seg om en 
blåbærskog (A4), som av vegetasjonstype ikke er listet med noen spesiell 
truethetsgrad.  
 
Av truede vegetasjonstyper i planområdet er det kystlyngheia på Lundafjellet som 
peker seg ut. Alle vegetasjonstypene som finnes innenfor avgrensingen i figur 2 er 
listet som sterkt truet (EN) i Fremstad og Moen (2001). 
 

4.2.2 Viltområder og rødlistearter 
 
Eigersund kommune har gjennomført registrering av viltområder, og noen slike 
viltområder ligger innenfor og i tilknytning til planområdet. Viltlokalitetene som er 
registrert i Naturbasen for området viser i figur 3. Opplysninger om vilt i området er 
mottatt fra viltansvarlig i Eigersund kommune. En av grunneierne er ivrig ringmerker 
og fuglekikker, og har gjennomført årlige hekkefugltakseringer fra et tellepunkt ved 
den gamle rasteplassen ved E-39. Registreringer her har pågått i perioden fra 1996 til 
og med i dag. Disse registreringene innebærer at det er gode data for fuglearter for 
deler av planområdet. 
 

Side 220 av 999



Naturforvalteren AS  
Egersund Næringspark AS  Konsekvensutredning biologisk mangfold  
  

 

M – 975 42 671 E - rune@naturforvalteren.no Org.nr. 992 248 998 mva 
Pb 560 - 4304 Sandnes 

www.naturforvalteren.no 
 

22

 
Figur 3. Registrerte viltlokaliteter innenfor og i tilknytning til planområdet. Et hiområde for grevling 
og beiteområde for rådyr ligger innenfor område som skal reguleres. Kilde: Naturbasen 
 
I Naturbasen fremgår det at et beiteområde for rådyr ligger delvis innenfor området. 
Det er ikke satt på viltvekter på viltdataene fra området i Naturbasen. Et hiområde for 
grevling ligger også innenfor planområdet. Ingen av disse artene får normalt høye 
viltvekter, siden det er snakk om vanlig forekommende arter. Vanlige viltvekter for 
slike områder ville vært viltvekt 2, etter kriteriene i DNs vilthåndbok. Et yngleområde 
for bøkesanger (NT) ligger vest for planområdet, og blir ikke berørt av tiltaket. En 
naturtypelokalitet av typen rik edelløvskog viser også i figur 3, beliggende i Bjerkreim 
kommune, vest for planområdet. På befaringen ble det observert to rådyr, i den nordre 
delen av området. En rekke ordinære fuglearter ble også observert, blant annet en 
flokk med stjertmeis på næringssøk og en rekke territoriehevdende gjerdesmetter. 
 
På grunn av systematisk hekkefugltaksering i perioden fra 1996 til i dag er det gode 
oversikter over hekkefugler i området ned mot den gamle rasteplassen ved E-39. 
Særlig området rundt Søyren er blitt godt fanget opp. Det meste av arter som hekker 
her er vanlig forekommende arter, som svarttrost, rødvingetrost, gråtrost, måltrost, 
bokfink, grønnfink, jernspurv, gjerdesmett, grønnsisik, trepiplerke, løvsanger, 
tornsanger, hagesanger, munk gulspurv, kjøttmeis, linerle, gjøk, grå fluesnapper, kråke 
og skjære. Ringtrost ble observert ett år. Ringtrost ble også observert i april i år (Ivar 
Sleveland, pers.medd). Gresshoppesanger (VU) har blitt ringmerket én gang ved 
Søyren, i forbindelse med trekk. Sivsanger ble observert i 1995, og har trolig hekket i 
området ved Søyren. Trolig er takrørskogen noe glissen for arten. Hvitryggspett (NT) 
er observert en gang, også den i 1995. Arten har trolig ikke hekket i området, så dette 
dreier seg nok om et streifindivid.  
 
Hubro (EN) ble registrert ropende (territoriehevdende) én gang i området, i 1990 
(Roald Lomeland, pers.medd). Dette var utenfor planområdet, ved Sauafjellet. I det 
samme området ble en hann- og hunnfugl registrert ropende i 1996 (John Grønning, 
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pers.medd). Etter dette er hubro også blitt registrert ropende i dalføret mellom 
Sauafjellet og Oksåsen ved flere anledninger (John Grønning, pers. medd). 
Gjennomgang av sensitive viltdata fra kommunen viser at det ikke er noen kjente 
reirlokaliteter i dette området. Viltdataene viser imidlertid at det finnes noen 
reirlokaliteter noen kilometer mot øst og sørøst, og også ett noen kilometer mot vest. 
Erfaringene fra Naturforvalteren AS sine undersøkelser av hubrobestanden på Høg-
Jæren tilsier at den ropingen som foregår i området kan være territoriehevding på 
grensen mellom to eller flere hubroterritorier. Ut fra registrerte, kjente reirlokaliteter 
kan dette også virke logisk. Hubroene har vist seg å ha større territorier en tidligere 
antatt (Oddane, B., et. al 2007), og regionens forholdsvis gode hubrobestand 
rimeliggjør at det her kan være en territoriegrense. Det er reirlokalitetene som er de 
viktigste og mest sårbare områdene innenfor et hubroterritorium, og betydningen av et 
arealinngrep på et vilkårlig sted ellers i området behøver ikke ha stor innvirkning på 
artens bruk av området. Det understrekes imidlertid at området ikke er undersøkt 
spesielt med tanke på hubrohekkeplasser tidligere, og det finnes områder som kan 
være gode hekkeplasser nær opp mot planområdet. 
 
Hekkefugltakseringen har ikke fanget opp alle områdene innenfor planområdet, og i de 
åpne partiene ved Lundafjellet hekker det sannsynligvis flere par med heipiplerke og 
steinskvett (NT). Steinskvetten er ført opp på rødlista, men er en art som forekommer i 
stort antall i Dalanenaturen (Roald Lomeland, pers.medd). Lomeland ringmerket over 
300 unger av steinskvett på reir i Dalane i 2008. 
 
I en lerkeskog nordøst for planområdet hekker det årlig spurvehauk. Vandrefalk (NT) 
har i 2007 og 2008 hekket øst for planområdet, og hadde i 2007 dokumentert 
hekkesuksess. Begge disse lokalitetene ligger utenfor planområdet, men grenser så nær 
mot tiltaket at de må sees på noe nærmere i omfangsvurderingen. På vestsiden av 
Lundafjellet er det også observert vandrefalk, men det er usikkert om dette er en 
hekkeplass (John Grønning, pers. medd.) 
 
Ingen rødlistede karplanter er kjent fra området. Et stykke vest-sørvest for 
planområdet vokser det klokkesøte (EN), men det er ikke kjent forekomster innenfor 
planområdet (Roald Lomeland, pers. medd). Lomeland kjenner imidlertid ikke 
området i nord godt. På befaringen ble det lett spesielt etter frøstander av klokkesøte i 
myrdragene ved Lundafjellet, uten at noen ble funnet. I november er arten imidlertid 
svært vanskelig å oppdage, og den kan forekomme i området. Klokkesøte er en 
forholdsvis vanlig art i Dalanenaturen, siden den har et tyngdepunkt i sin utbredelse 
her.  

4.2.3 Oppsummering av verdi 
 
Det er flere mindre lokaliteter og artsforekomster som hver for seg tilsier ulik 
verdisetting. For å få en god oversikt over de biologiske verdiene i området er disse 
satt opp skjemtisk i tabell 4.1 nedenfor. Arter som er observert i området, men som 
ikke ser ut til å ha noen spesiell tilknytning til eller bruk av området i dag er ikke tatt 
med i oppsummeringen av verdisettingen. Hubro (EN) er observert med 
territoriehevdende adferd i området flere ganger, og gresshoppesanger (VU) er 
ringmerket én gang på trekk (1995). Hvitryggspett (NT) er også observert én gang. De 
to siste observasjonene regnes som mer tilfeldige. Det er ikke registrert noen 
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tradisjonelle reirlokaliteter for hubro i området, men plassering av kjente reirlokaliteter 
øst og vest for området tilsier at ropeaktivitet i området kan være markering av 
territoriegrenser. Planområdet inngår dermed i leveområde for hubro, men tiltaket 
ligger langt fra noen kjente reirlokaliteter. De vektlegges derfor ikke i verdisettingen 
av området. 
 
Lokalitet  Hva Verdi 
Lundafjellet Naturtype kystlynghei, C-område Middels 
Myr nord for Sauafjellet Naturtype Kystmyr, B-område Middels 
Bjørkeskog Oksåsen Naturtype Gammel lauvskog, C-

område 
Middels 

Lundafjellet Vegetasjonstyper kystlynghei, Sterkt 
truet 

Stor 

Viltlokalitet rådyr Beiteområde, viltvekt 2 Middels 
Yngleområde grevling Yngleområde, viltvekt 2 Middels 
Hubro Rødlistet (EN), leveområde Stor 
Steinskvett Rødlistet (NT) Middels 
Vandrefalk Rødlistet (NT) Middels 

Tabell 4.1. Lokaliteter i nærheten av tiltaket som er verdisatt etter kriteriene i tabell 3.1 
 
Store deler av området er i dag er tilplantet, oppdyrket eller påvirket av drenering og 
igangsatt anleggsarbeid. Utenom disse arealene, som har liten verdi, er det noen 
naturtyper, vegetasjonstyper og artsforekomster som får middels og stor verdi etter 
kriteriene i tabell 3.1. Unntak for dette er vurderingen av Lundafjellet som 
vegetasjonstype, siden alle vegetasjonstyper innenfor naturtypen kystlynghei er listet 
som sterkt truet. Det er ikke kjent reirlokaliteter for hubro nær eller innenfor 
planområdet. Sannsynligvis er det en grense mellom to eller flere hubroterritorier i 
området ved Sauafjellet/Oksåsen. Hubroen kan ha territorier på flere titalls 
kvadratkilometer, og planområdet ser ut fra dagens kunnskap ikke ut til å berøre noen 
reirlokaliteter. Ved verdisettingen vektlegges hubroen derfor mindre enn om 
planområdet var i berøring med en reirlokalitet. Som næringsområde for hubroen er 
myrdragene trolig spesielt viktige, og disse er i dag i stor grad ødelagt innenfor 
planområdet. 
 
Samlet sett vurderes det som riktig å sette planområdet til å ha liten til middels verdi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planområdet gis liten til middels  verdi i henhold til kriteriene i tabell 3.1. 
 

Verdivurdering 
 
Liten                       Middels                       Stor 

   ⏐--------------------------⏐--------------------------⏐ 
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5 Omfang og konsekvens 
 
Omfangsvurderingen tar stilling til hvor store negative eller positive endringer tiltaket 
vil føre til for området. For et delvis intakt natur-/kulturlandskap som endres til 
industri-/næringsområde dominert av infrastruktur vil endringene bli negative for arter 
og livsmiljøer. Hvor negativt omfanget blir vurderes i forhold til kriteriene i tabell 3.2.  
 
Omfang og konsekvens av tiltaket vurderes opp mot 0-alternativet, som per definisjon 
har lite/intet omfang og ubetydelig (0) konsekvens. 
 
0-alternativet innebærer blant annet at store deler av området er tilplantet med gran og 
lerk, at myrdraget mellom Lundafjellet og Eikeliknuten er fylt ut og planert, og at 
Søyren med ovenforliggende myrdrag er drenert og delvis uttappet. E-39 passerer 
området i dag, og innebærer at rovfugler hekkende på østsiden av planområdet har 
etablert seg og i dag hekker i området til tross for mekanisk støy fra trafikken på E-39. 
Rødstilk og storspove (NT) har tidligere hekket i området, men er forsvunnet i den 
senere tid. Storspoven har ikke hekket her på flere tiår. Summen av påvirkninger i 
form av skogplanting og drenering har sannsynligvis vært medvirkende årsaker til at 
disse våtmarksfuglene ikke lenger benytter området. Gjengroing av kulturlandskapet 
for øvrig kan også være en medvirkende årsak her. 0-alternativet innebærer dermed en 
tilstand der opprinnelig natur- og kulturlandskap er påvirket og endret i stor grad. 
 
Planalternativet innebærer at området på rundt 700 daa endres til industri-
/næringsområde dominert av infrastruktur. Samtlige livsmiljøer innenfor plangrensen 
går dermed tapt. De viktigste livsmiljøene som vil gå tapt, er de tre lokalitetene som er 
vurdert som naturtypelokaliteter. Dette er kystlynghei ved Lundafjellet, kystmyr nord 
for Sauatjødna og gammel lauvskog øst for Oksåsen. Avgrensningene som er gjort i 
figur 2 er ikke helt eksakte, og det er for kystlyngheia vanskelig å sette en grense mot 
beite/kulturlandskapet ned mot E-39. Som naturtypelokalitet er denne vurdert som et 
C-område (lokalt viktig), siden det er snakk om en mindre restlokalitet med fin 
utforming som fortsatt er i hevd. Området som er avgrenset er rundt 100 daa. 
Kystmyra helt sørvest i planområdet er noe over 10 daa, mens den delen av 
bjørkeskogen som har flest gamle trær og mest død ved også er rundt 10 daa. 
Hiområde for grevling ligger et stykke nord for denne bjørkeskogen. Ellers er det 
avgrenset et leveområde for rådyr i kommunens viltkart. Rådyr benytter seg nok av 
størstedelen av planområdet, ikke kun området som er satt av i viltkartet. Både rådyr 
og grevling er vanlig forekommende arter, og tap av leveområde og hilokalitet for 
disse artene tillegges ikke mye vekt i omfangsvurderingen. 
 
Innenfor kystlyngheia ble det kun funnet ordinære arter, som beskrevet i forrige 
kapittel. Steinskvett, som er rødlistet i kategorien Nær truet (NT), hekker 
sannsynligvis med flere par i dette området. Arten er fortsatt svært vanlig i Dalane 
(Roald Lomeland, pers. medd.). Livsmiljøer knyttet til kystlynghei i hevd er imidlertid 
truet, og et hvert tap av lokaliteter som fortsatt er i god tilstand er negativt. En rekke 
arter er knyttet til slike leveområder. Ut fra enkle vurderinger i flyfoto og Naturbasen 
så er det få områder med slike kvaliteter i nærområdet rundt planområdet. Tap av 
lokaliteten medfører dermed noe negativt omfang. Kystmyra nord for Sauatjødna er ei 
av få myrer i området som er intakte. Tap av denne er også negativt, siden myrer 
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generelt har mange viktige økologiske funksjoner, samt at denne naturtypen er i 
tilbakegang, og særlig i kystsonen som planområdet befinner seg i. En rekke 
våtmarksfugler, insekter og orrfugl er eksempler på arter og artsgrupper som i stor 
grad avhenger av intakte myrsystemer. Orrfuglen har hatt en generell tilbakegang i 
området (Roald Lomeland, pers. medd). Bjørkeskogen som er avgrenset som en 
potensiell C-lokalitet har en del gamle bjørketrær og noe død ved. Det ble ikke funnet 
noen reirhull etter spetter, selv om området vurderes som potensielt leve- og 
beiteområde for arter som dvergspett (VU) og hvitryggspett (NT). Registreringer 
utført av Roald Lomeland indikerer at området trolig har begrenset verdi, ved at 
hvitryggspett kun er observert én gang her. Trolig finnes det livsmiljøer med langt 
bedre kvaliteter i nærområdet. Generelt er det trolig økende andel av områder med 
gammel og død bjørkeved i Dalane-regionen, siden det er noe redusert aktivitet i 
landbruket.  
 
Vandrefalk (NT) og spurvehauk hekker øst for planområdet. Disse hekkelokalitetene 
ligger så langt fra planområdet at de trolig ikke vil bli påvirket av tiltaket. 
Hekkelokalitetene er i dag aktive med dagens aktiviteter og trafikkstøy fra E-39. 
Vandrefalken er kjent for å kunne etablere seg nær bebyggelse og infrastruktur, og 
generelt gjelder det at støy fra maskiner og biler har lite å si, i forhold til direkte 
forstyrrelse av menneskelig aktivitet nær hekkeplassen. Dette gjelder generelt for flere 
av rovfuglartene.  
 
Det er dokumentert ved flere anledninger at det finnes hubro i området, og det er 
sannsynlig at grense mellom ulike territorier ligger ved Sauafjellet/Oksåsen. Ingen 
kjente reirlokaliteter berøres av tiltaket, men området er generelt ikke grundig 
undersøkt med tanke på reirlokaliteter. Hubroen er knyttet til åpent landskap, og 
lyngheiområdene i Dalane og på Høg-Jæren er sannsynligvis spesielt viktige områder 
for arten (Bjarne Oddane, pers. medd.). Planområdet er delvis tilplantet med gran og 
lerk, og de fineste restene av kystlynghei er i området ved Lundafjellet. Myrdragene er 
trolig spesielt viktige jaktområder for hubroen, siden det her kan være mye byttedyr. 
Lyngheiområdet ved Lundafjellet og de siste myrpartiene innenfor planområdet kan av 
denne grunnen være viktige deler av hubroens jaktområder. Det finnes imidlertid 
større og mer intakte myrpartier i nærområdet, særlig nord og nordøst for planområdet, 
og også lenger sør. I tillegg er nok jordbrukslandskapet og vann og elver med 
andefugler viktige jaktområder for arten i området. Tap av jaktområder innenfor 
planområdet har nok likevel noe betydning for arten, og dette gjelder sannsynligvis 
også for vandrefalken. 
 
Avstanden mellom livsmiljøer er av stor viktighet når man skal vurdere eventuelle 
landskapsøkologiske konsekvenser av tiltak. Det er ingen registreringer av 
kystlyngheilokaliteter i nærområdet til Lundafjellet. Området ved Lundafjellet blir 
dermed liggende som en ”øy” i landskapet, der arter knyttet til dette livsmiljøet vil få 
redusert leveområde, og kanskje også redusert spredningsmulighet til tilsvarende 
områder. Fjerning av denne lokaliteten må sies å ”svekke viktige landskapsøkologiske 
sammenhenger”, som beskrevet i kriteriene i tabell 3.2.  
 
Tiltaket må også sies å ”i noen grad redusere artsmangfoldet eller forekomster av 
arter eller forringe deres vekst- og levekår”, som listet i tabell 3.2.  
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Samlet sett vurderes tiltaket å få middels negativt omfang i henhold til kriteriene i 
tabell 3.2. 
 

Omfang 
 

  Stort neg.          Middels neg.            Lite / intet         Middels pos.              Stort pos. 

      ⏐------------------------⏐------------------------⏐----------------------⏐-------------------------⏐ 

                     

 
 
Tiltaket gis middels negativt omfang i henhold til kriteriene i tabell 3.2. 
 
 
Siden planområdet er gitt liten til middels verdi ut fra biologiske forekomster i 
området, og tiltaket er vurdert å få middels negativt omfang, gis det liten til middels 
negativ konsekvens etter konsekvensvifta i figur 3.1. 
 
Tiltaket får liten til middels negativ konsekvens ( - / - -) 
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KU 
 

METODE 

Konsekvensutredningene er basert på metodikk gitt i Statens vegvesens Håndbok 140 

- Konsekvensanalyser. Håndboka gir metodikk for beregning/vurdering av både 

prissatte og ikke-prissatte konsekvenser av tiltak.  

 

Det bærende prinsipp for å komme fram til en vurdering av de ikke-prissatte 

konsekvenser av et tiltak er en systematisk gjennomgang av: 

 

1. verdi, uttrykt gjennom tilstand, egenskaper og utviklingstrekk for 

vedkommende tema, og etter skalaen liten – middels – stor. 

2. omfang, det vil si hvor store endringer tiltaket kan medføre for vedkommende 

tema, kategorisert etter skalaen: stort negativt – middels negativt – lite/ingen – 

middels positivt – stort positivt; 

3. konsekvens, som fastsettes ved å sammenholde opplysninger om berørte 

områders verdi (1) med opplysninger om omfanget (2) av endringene. 

 

Grunnlaget for å fastsette verdi langs skalaen stor – liten er skjønnsmessig. Det 

samme gjelder grunnlaget for å kategorisere endringers omfang. Dette grunnlaget for 

å fastsette verdi og omfang er vist i Håndbok nr. 140 (Statens Vegvesen, 1995). 

Verdiskalaen for konsekvens har ni trinn, fra meget stor negativ konsekvens til meget 

stor positiv konsekvens: 
 

 

(++++) = meget store positive konsekvenser, (+++) = store positive konsekvenser, (++) = middels store 

positive konsekvenser, (+) = små positive konsekvenser, 0 = ubetydelige/ingen konsekvenser, (-) = små 

negative konsekvenser, (--) = middels negative konsekvenser, (---) = store negative konsekvenser,  (----

) = svært store negative konsekvenser.  
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LANDSKAP 
 

INNLEDNING 

Arealene som skal tilrettelegges som næringsareal og trafikkareal består i dag 

hovedsakelig av naturområder og noe dyrket mark, som i liten grad har vært påvirket 

av menneskelig aktivitet tidligere. Formålet med dette kapittelet er å belyse 

konsekvensene dette tiltaket vil få for temaet landskap.  

 

Landskapsbilde brukes i denne sammenheng som betegnelse på visuelle og estetiske 

opplevelsesverdier i landskapet. Landskapsbilde er en ikke- prissatt konsekvens. 

Vurderingene er basert på metodikk gitt i Statens vegvesens Håndbok 140 - 

Konsekvensanalyser.  

 

GENERELL BESKRIVELSE AV BERØRT LANDSKAP 

LANDSKAPSKARAKTER 

I grenseområdet mellom Bjerkreim og Eigersund kommune preges landskapet av 

fjellknauser og småvann med kulturbeite og enkelte gårdsbruk innimellom. 

Tiltaksområdet er en del av et større naturområde. I forbindelse med rapporten ”Vakre 

landskap i Rogaland” som ble utgitt av Rogaland Fylkekommune i 1993, ble 

Rogaland delt inn i ni landskapsregioner. Det berørte området ligger innenfor 

landskapsregionen som beskrives som Dalanes anorthosittlandskap. 

 

Landskapet innenfor planområdet består av bratte og skrinne knauser med slakere og 

frodigere områder i forsenkningene. Det er den sure og næringsfattige berggrunnen 

som i stor grad preger landskapsbildet. I forsenkningene er det et tynt morenedekke 

med kulturbeite, mindre oppdyrkede jordbruksarealer og våtmarksområder. 

Eksisterende E39 som går gjennom området virker dominerende, og forringer 

landskapsopplevelsen på grunn av støy og støv.  

 

 
 

Bildet viser den sørlige delen av planområdet som ligger sør- vest for E39 sett fra nord. Omtrentlig avgrensing av 

planområdet er stiplet inn. 
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TERRENGFORHOLD 

 

Lundafjellets topp på kote +250moh er det høyeste punktet innenfor planområdet. 

Laveste punkt er +105 vest for E39 i sør. Terrenget er småkupert, og knausene danner 

markerte landskapsrom, jfr analysekart. På samme måte som rom inne består av gulv, 

tak og vegger brukes begrepet landskapsrom om avgrensede områder i landskapet. 

Innenfor planområdet danner fjellsidene markerte vegger, mens jordbruksarealer eller 

våtmarksområder utgjør gulvet. Dette er et småskalalandskap der terrengformene 

danner landskapsrom som er relativt små.  

 

Landskapsrommet lengst i nord er avgrenset av Lundafjellet mot nord/vest, 

Eikeliknuten i sør og Mæråsen mot vest. Dalbunnen som opprinnelig besto av 

myrområde og tjern er nå delvis fylt igjen av masser. Mellom Saglandsvatnet og 

Lundafjellet er det et tykt morenedekke, jfr. NGU sitt løsmassekart, noe som viser 

igjen i frodigere vegetasjon og dyrket mark. Landskaprommet ligger relativt skjermet 

i forhold til omgivelsene. Området i nord flyter imidlertid over i landskapsrommet 

som omgir Saglandsvatnet.  

 

Det midterste rommet er avgrenset av Sauafjellet og Eikeliknuten i sør og øst, 

Mæråsen i nord, og Oksåsen mot vest. Et våtmarksområde med et tjern utgjør 

hovedsakelig dalbunnen. I dette landskapsrommet danner terrengformene klare 

avgrensinger, og tiltak innenfor dette området vil i stor grad bli skjermet fra 

omgivelsene.  

 

Dalbunnen i landskapsrommet i sør består av kulturbeite, vann og dyrket mark og er 

avgrenset av Oksåsen i sør-vest og Haugatofjellet mot nord. Dette landskapsrommet 

henger sammen med gården Eigestad som ligger nord for E39. Tiltak innenfor denne 

sonen vil påvirke hele landskapsrommet. Det er derfor viktig å ha omtanke for 

utforming av tiltaket i forhold til gårdsbebyggelsen. 

 

 
 
Det nordligste av landskapsrommene sett fra Lundafjellet. Eikeliknuten viser midt på bildet. Omtrentlig avgrensing 

av planområdet er stiplet inn på bildet.  
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Lundafjellet sett fra sør. Moreneryggen midt i bildet skiller seg fra de skrinne knausene bak.  

 

 

VEGETASJON 

Mens knausene er grunnlendte og skogfattige med mye fjell i dagen, er det innslag av 

bjørkeskog der hvor det er et morenedekke.  Deler av dalbunnen er i tillegg beplantet 

med gran og lerk.  

 

LINJER I LANDSKAPET 

E39 avgrenser tiltaksområdet mot nord-vest. Dette er ei fremtredende linje i 

landskapet visuelt, samtidig som den oppleves som en barriere da det kan være 

vanskelig å krysse vegen. 

  

FERDSEL 

Ferdsel i området skjer hovedsakelig langs E39. Veien vil derfor være det viktigste 

betraktningspunktet for tiltaket.  

 

VIKTIGE ELEMENTER 

Saglandsvatenet og Bryneslandsvatnet er samlende og forfriskende elementer i dette 

landskapet. Det er viktig å bevare opplevelsesverdien rundt vannene. 

 

BEBYGGELSE 

Det er ingen boligbebyggelse innenfor selve planområdet. Bolighuset i sørenden av 

Saglandsvatnet og gården Eigestad ligger innenfor tiltakets influensområde, og vil bli 

berørt av tiltakene.  
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Analysekart illustrerer terrengformasjonene og de tre landskapsrommene innenfor feltet. 

 

 

PLAN/ VERNESTATUS 

I kommuneplanen er deler av tiltaksområdet satt av til næring og ny vegtrassé. I følge 

Eigersund kommune og Fylkesmannens temakartbase er det ellers ingen kjente planer 

eller vernestatus for planområdet.   

 

Den gamle Kongevegen som gikk gjennom området er nå delvis fylt igjen av masser. 

 

 

BESKRIVELSE AV TILTAKET OG VIRKNINGER PÅ LANDSKAPET 

Formålet med planen er å tilrettelegge for ny avkjørsel til Egersund by og 

næringsområder. Tiltaket vil medføre at et større område sør-vest for E39 planeres ut 

for å gi muligheter for å etablere et større næringsområde på ca 700daa. Det er også 

planer om å ta ut masser fra Lundafjellet slik at arealene blir senket til et lavere plan. 

På den nye flaten kan det etableres næringsbebyggelse. Tiltaket medfører i store trekk 

at i fremtiden vil naturområdene erstattes av næringsbygg og veiarealer.  
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Da landskapsrommene innenfor planområdet har relativt liten skala, vil et større tiltak 

innenfor det enkelte landskapsrommet i stor grad påvirke landskapsopplevelsen. På 

den annen side kan man si at siden landskapsrommene er såpass definerte vil tiltakene 

i liten grad influere landskapet utenfor. Innsyn til tiltaket vil imidlertid være avhengig 

av ståsted. Dersom man befinner seg på et høyere nivå vil man likevel kunne kikke 

inn i tiltaksområdet selv om avstanden er stor.  

 

Tiltak i dalbunnen vil bli mindre fremtredende enn tiltak som berører ”veggene” i 

dalrommet. Særlig er horisontlinjen sårbar for inngrep. Dersom toppen av 

Lundafjellet sprenges vekk vil tiltaket bli svært eksponert mot E39, men også for de 

bakenforliggende områdene langs Bjerkreimsvassdraget. Dersom horisontlinjene 

forstyrres vil dette endre selve oppbyggingen av landskapet og noe av roen i 

landskapet forsvinner. Også den store sårflaten vil bli svært høy og eksponert mot 

nord og øst. Dersom Lundafjellet ikke røres vil inngrepene ikke forstyrre de store 

linjene, og tiltaket vil kun influere et begrenset område. 

 

Våtmarksområdene er positive landskapselementer fordi de tilfører landskapet 

variasjon og intensitet. De gir landskapet økt opplevelsesverdi, samtidig som 

våtmarksområdene har stort biologisk mangfold. Når de hydrologiske forholdene 

endres vil mangfoldet reduseres. Våtmarksområdene er sårbare områder som vil bli 

berørt av tiltaket. En hensynsfull utforming er derfor viktig.  

 

 

 

ALTERNATIVE LØSNINGER OG UTFORMING 

 

 Terrengformene må behandles på en skånsom måte. Det anbefales at 

næringstomtene tilpasses terrengformene så langt det lar seg gjøre for å unngå 

høye sårkanter.  

 

 Det anbefales at det etableres et vegetasjonsbelte mellom industriområdet og 

vegen. Naturpreget kan på denne måten videreføres inn i næringsområdet. 

 

 Dersom den lille kollen i sør-østenden av planområdet bevares, (jfr, 

analysekartet), kan denne fungere som en buffer mellom gårdsbebyggelsen og 

næringsområdet. Den vil kunne gi skjerm for støy og innsyn.  

 

 Terrengformasjonene gir et bra utgangspunkt for å dele området inn i soner. 

Knausene kan skjerme for eksempel tyngre industri fra lettere 

næringsvirksomhet som varehandel, matservering og overnatting.  

 

 Det anbefales at næringsbebyggelsen legges på et høyere nivå enn E39 der det 

er mulig. På denne måten får man ikke direkte innsyn til næringsområdet sett 

fra veien. Eventuelt kan det etableres en voll mellom E39 og 

næringsbebyggelsen som skjerm for innsyn. 
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 Innenfor området er det flere småvann, bekker og våtmarksområder som så 

langt det lar seg gjøre bør bevares. Dersom vannet der arealene ikke kan 

bevares, ledes inn i åpne kanaler og bassenger vil dette bli positive innslag i 

området.  

 

 

VURDERING 

 

VERDI 

Våtmarksområdene tilfører landskapet mangfold, og terrengformene gir relativt sterke 

romdannelser, noe som oppleves som vakkert. Utover dette vurderes landskapet å ikke 

ha spesielle kvaliteter. Imidlertid forringes landskapsopplevelsen av nærheten til E39. 

Plantet skog og massefyllingene som er utført den siste tiden, forstyrrer helheten i 

landskapet.  

 

Som helhet vurderes landskapet å ha liten verdi i forhold til kriteriene mangfold/ 

variasjon, helhet/ kontinuitet og inntrykksstyrke/ intensitet.  

 

OMFANG- KONSEKVENS 

Skalaforholdene er små og en ny avkjørsel, næringsbygg og sprenging vil derfor prege 

landskapsopplevelsen innenfor det enkelte landskapsrom. Landskapet vil likevel 

beholde hovedtrekkene dersom Lundafjellet blir stående. I forhold til landskapsbildet 

vurderes tiltaket å ha middels negativt omfang for de berørte områdene dersom 

Lundafjellet beholder sin hovedform.  

 

Dersom toppen av Lundafjellet sprenges ned vil sårflaten bli eksponert mot E39 og 

områdene omkring Saglandsvatnet. Horisontlinjen vil bli berørt, dvs linjen som 

markerer linjen mellom land og himmel, noe som virker forstyrrende på 

landskapsbildet. Dersom Lundafjellet sprenges ned vurderes tiltaket å ha stort negativt 

omfang for landskapet, da tiltaket vil berøre et stort område.  

 

 

    

VERDI  Liten verdi 

OMFANG Middels negativt omfang/ stort negativt omfang dersom 

Lundafjellet sprenges ned 

KONSEKVENS Liten negativ konsekvens (-)/ middels negativ konsekvens 

dersom Lundafjellet sprenges ned. 

 

 

KONKLUSJON 

Dersom ikke toppen av Lundafjellet røres, vil tiltaket berøre et begrenset område som 

ikke vurderes å ha spesielle landskapskvaliteter. Tiltaket vurderes å ha små negative 

konsekvenser i forhold til landskapsbildet. Det vil kun få lokale virkninger på 

landskapet.  
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Å sprenge ned Lundafjellet vil gi et stort negativt omfang i forhold til landskapsbildet. 

Dette medfører at konsekvensene vil bli middels negative konsekvenser  for 

landskapet.  

 

Det er først og fremst bilistene langs E39 som vil bli berørt av tiltaket. I den videre 

planleggingen vil det være viktig å tenke på hvordan tiltaket vil ta seg ut sett fra veien. 

Ved å flytte avkjørselen til Egersund by hit vil dette bli selve ”portalen” inn til byen. 

Det er derfor viktig at innkjørselen ser skikkelig ut.  

 

I tillegg til bilistene vil beboerne på gården Eigestad og bolighuset i sørenden av 

Saglandsvatnet bli berørt av tiltaket til daglig. Det vil være viktig å utforme tiltaket 

med omtanke for disse. 

 

 

AVBØTENDE TILTAK 

 

 Skjerming mot E39 med vegetasjon og/eller voll 

 Ved å ha byggehøyde inn mot fjellveggen høyest, og mindre ut mot sidene 

unngår man at bygningene vil bli for ruvende sett fra veien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 236 av 999



    

 

  9 

 
 
Planområdet sett fra sør. Lundafjellet viser til venstre i bildet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto fra Virtual Map 

 

 

 

 

 

 
3D- illustrasjonen viser hvordan tiltaket kan bli seende ut sett fra det samme standpunktet.. 

Det er laget en 3D modell for tiltaket som gjør det mulig å ta en ”helikoptertur” over 

området etter utbygging.  
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 80 97
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat

Mottakere:
Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra seniorrådet vedr. forslag til reguleringsplan og 
konsekvensutredning for Egersund næringspark IKL gnr.109 bnr.1, m.fl.

Vår ref.: 09/63431 / 07/4286 / PL-, FA-L12, GBR-109/1 Dato: 24.08.2009
Saksbehandler: Randi Haugstad Telefon: 51 46 80 24 Mobiltelefon: 
E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no

I sitt møte i Seniorrådet den 19.08.09, har rådet behandlet 
-  Sak 27/09 – RS 2 – forslag til reguleringsplan og konsekvensutredning for
                                  Egersund næringspark IKL gnr.109 bnr.1, m.fl..

Seniorrådets vedtak den 19.08.09:

Seniorrådet har ingen merknader til saken.

Vedtaket er enstemmig.

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

   

   

Med hilsen

Else Marie Schneidereit Randi S. Haugstad
Leder seniorrådet Politisk sekretær
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Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Eta Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: 51 46 80 97
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat

Mottakere:
Dag Kjetil Tonheim Plansjef

Høringsuttalelse fra råd for funksjonshemmede vedr. forslag til reguleringsplan 
og konsekvensutredning for Egersund næringspark IKL gnr.109 bnr.1 m.fl.

Vår ref.: 09/63488 / 07/4286 / PL-, FA-L12, GBR-109/1 Dato: 24.08.2009
Saksbehandler: Randi Haugstad Telefon: 51 46 80 24 Mobiltelefon: 
E-post: randi.haugstad@eigersund.kommune.no

I sitt møte i råd for funksjonshemmede den 21.08.09, har rådet behandlet 
-  Sak 27/09 – RS 2 – forslag til reguleringsplan og konsekvensutredning for
                                  Egersund næringspark IKL gnr.109 bnr.1, m.fl..

Råd for funksjonshemmedes vedtak den 21.08.09:

Råd for funksjonshemmede har ingen merknader til saken.

Vedtaket er enstemmig.

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

Med hilsen

Hans Kristian Sahlsten  Randi S. Haugstad
Fung.leder råd for funksjonshemmede  Politisk sekretær
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 16.05.2013
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-107/3
Arkivsaksnr.:
08/1963
Journalpostløpenr.:
13/6078

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
135/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

Kommunestyret 17.06.2013

Reguleringsplan for E39 - gang og sykkelvei fra Krossmoen 
til Skjerpe - Helleland - 2. gangsbehanlding
  

Sammendrag:
Hovedmålet med planarbeidet har vært å sikre plass til sammenhengende gang- og 
sykkelveg langs nordsiden av E39 på strekningen Skjerpe – Krossmoen. Det har også vært 
en målsetting om å trafikksikre krysset E39 / Skjerpeveien, endre noen uheldige avkjørsler 
og legge til rette for noen nye busslommer langs E39. Omfanget av reguleringsplanen er 
redusert i forhold til tidligere planforslag og dette er gjort etter en samlet vurderinger av 
kostnader og omfang av Statens Vegvesen. Rådmannen støtter dette og viser til at det er 
viktig å få på plass en sammenhengende gang og sykkelveg på strekningen så raskt som 
mulig. Det skjer mye positivt på Helleland både i form av nye næringsarealer og nye 
boligareal. Sammenhengende gang og sykkelvegnett vil bidra til å binde de ulike delene 
sammen og er således entydig positive for Helleland. Rådmannen anbefaler derfor at planen 
vedtas i tråd med fremlegg til vedtak.

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

Rådmannens forslag til vedtak 16.05.2013:
Forslag til reguleringsplan for ny E39 Gang- og sykkelveg Skjerpe – Krossmoen med kart og 
bestemmelser datert 18.3.2013 vedtas med følgende endringer:
Bestemmelsene

1. ”Det skal tas kontakt med Rogaland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal 
gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske utgravingen kan fastsettes.»
For bestemmelsesområde #4 (id.122631) gjelder følgende:«Før iverksetting av tiltak i 
henhold til plan skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte automatisk 
fredete kulturminner, id. 122631, i planområdet.
For bestemmelsesområde #3 (id.122630) gjelder følgende: «Før iverksetting av tiltak 
i henhold til plan skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte automatisk 
fredete kulturminner, id. 122630, i planområdet.
For bestemmelsesområde #2 (id.122629) gjelder følgende: «Før iverksetting av tiltak 
i henhold til plan skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte automatisk 
fredete kulturminner, id. 122629, i planområdet.
For bestemmelsesområde #1 (id.122628) gjelder følgende: «Før iverksetting av tiltak 
i henhold til plan skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte automatisk 
fredete kulturminner, id. 122628, i planområdet.»
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2. § 2.5 i reguleringsbestemmelsene; «Det tillates jordbruksavkjørsler på sørsiden av 
E39 vis a vis innkjørselen til gnr 107 bnr. 53 etter detaljplan godkjent av Statens 
vegvesen Det tillates også etablert jordbruksavkjørsel direkte til E39 på nordsiden av 
E39 vis a vis kryss ved Løvollsvegen etter plan godkjent av Statens vegvesen.»

3. ”Så lenge den gamle driftsbygningen på gnr. 107, bnr. 3 på nordsiden av E39 blir 
stående, aksepteres det landbrukstrafikk på en kort strekning av gang- og 
sykkelvegen forbi driftsbygningen slik at det blir tilfredsstillende tilkomst til etablert 
jordbruksveg øst for driftsbygningen.”

4. Den regulerte jordbruksundergangen under E39 ved Løvollsveien skal være felles for 
gnr. 107/53,78 og 107/3,4. 

Kart
5. Arealene som er foreslått til område for vern av kulturmiljø og kulturminner etter § 12-

5 i plan- og bygningsloven også markers som hensynssone bevaring av kulturmiljø 
med tilhørende supplerende streksymbol på plankartet, samtidig som det settes inn 
tegnforklaring for denne hensynssonen.

6. Eksisterende avkjørsel til eiendommen gnr 107, bnr. 83 (Skjerpeveien 1) 
opprettholdes ved at foreslått ny stikkveg inn til gnr 107, bnr. 83 tas ut av plankartet 
og at arealet i stedet vises som Annen veggrunn – grøntareal. Stengingsmarkeringen 
ved eksisterende avkjørsel for gnr. 107, bnr. 83 fjernes fra plankartet.

7. De automatisk freda kulturminnene, id.122628, 122629, 122630 og 122631, skal 
avmerkes i reguleringsplankartet som bestemmelsesområde med signaturen RpBg 
(reguleringsplan bestemmelsesgrense) og gis navn #1 (id.122628) (eller tilsvarende), 
osv. Avgrensningen av avmerkingen skal være lik geometrien i kulturminnedatabasen 
Askeladden.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

Eventuell tidligere politisk behandling:
111/12 Planteknisk utvalg 28.08.2012
153/10 PTU 07.12.2010
106/10 Miljøutvalget 14.09.2010
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Reguleringsplan for gang og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe - Helleland - 2. 
gangsbehandling

1. INNLEDNING OG BAKGRUNN
Forslag til reguleringsplan for ny E39 Gang- og sykkelveg Skjerpe – Krossmoen 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).  

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

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig eller gjør konfliktnivået for høyt til at det kan legges 
inn i kommuneplanen. 
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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 Gjeldende reguleringsplaner for området
Gjeldende kommuneplan viser det som hovedveg samt fremtidig gang og sykkelveg og 
tiltaket i derfor i hovedsak i tråd med kommuneplanen. 

Det er flere reguleringsplaner som 
berører av planarbeidet.

a. Søre del av Skjerpe boligfelt ble 
regulert i 1966. Nordre del av 
Skjerpefeltet (Skjerpe II) ble regulert i 
1976. Ingen av disse 
reguleringsplanene viser noen form 
for støyskjermingstiltak langs E39. 

b. Det er også vedtatt en 
reguleringsplan for gang- og sykkelveg på strekningen Skjerpe - Strømstad i 1977. 
Denne planen omfatter blant annet kryssområdet mellom E39 og Skjerpeveien samt 
krysset mellom E39 og Birkelandsvegen. Gjeldende reguleringsplan for området er ikke 
gjennomført og reguleringsplanens kryssutforming tilfredsstiller ikke gjeldende krav i 
vegnormalene. 

c. Det er også vedtatt reguleringsplan for området øst for Krossmoen (reguleringsplan for 
Krossmoen – Vattakleiva ). Planen ble vedtatt i 1994 og omfatter E39 fra Krossmoen og 
østover forbi gravlund, kirke, parkeringsplass og Statens vegvesen sitt område for vekt-
og kontrollstasjon. Planen omfatter arealet helt ned til Gyaåna fra Krossmoen og forbi 
vekt- og kontrollstasjonsområdet. Langs Gyaåna er det regulert et ca 10 m bredt 
friluftsområde. Resten av området fram til østre del av kontroll- og vektstasjonsområdet 
mellom elva og E39 er regulert til trafikkareal. I denne planen er det også regulert plass til 
gang- og sykkelveg langs nordsiden av E39.

3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
Planen er lagt ut til offentlig ettersyn og er sendt til grunneiere, naboer, statlige og regionale 
myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens hjemmeside. Dette er så langt 
en kan se gjort i samsvar med PBL. 

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

Offentlige merknader

1. Rogaland fylkeskommune, kultur  Merknad J

Side 268 av 999



5

2. Rogaland fylkeskommune, regpl  Merknad
3. Statens Vegvesen  Merknad O
4. Felles brukerutvalg 

(Seniorrådet/RFF)
 Ingen merknad O

5. NVE  Merknad O
6. Eigersund kommune –

miljøavdelingen v/Espen Hyggen
 Merknad

7. Felles brukerutvalg  Ingen merknad O

Private merknader

8. Det Alminnelige Samfund  Merknad O
9. Opplysningsvesenets fond  Merknad O
10. Advokat Paul Aakre for Svein 

Slettebø
 Merknad O

11. Jostein L. Sandsmark  Merknad
12. Jan Arild Espeland  Merknad

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering
Offentlige uttaler
1. Rogaland 

fylkeskommune, kultur
  Planforslaget kommer i 

konflikt med de automatisk 
freda kulturminnene 
id.122628,122629, 122630 
og 122631, og ble derfor 
oversendt Riksantikvaren 
som rette 
dispensasjonsmyndighet. Vi 
har nå mottatt 
Riksantikvarens svar på 
dispensasjonssøknaden og 
viser til deres brev, datert 
12.03.13, som følger vedlagt. 
Som det går frem av dette 
brevet finner Riksantikvaren 
at reguleringsplan for gang 
og sykkelvei fra Krossmoen 
til Skjerpe-Helleland kan 
godkjennes under 
forutsetning av at det foretas 
enarkeologisk undersøkelse 
av de berørte kulturminnene 
før tiltak etter planen 
realiseres. 

 I henhold til 
kulturminnelovens § 10 skal 
arkeologiske utgravninger 
bekostes av tiltakshaver.

J

O

Foreslåtte endringer i kart og 
bestemmelser innarbeides helt i tråd 
med brev datert 05.04.2013 fra 
Rogaland fylkeskommune,, 
kulturavdelingen.

Rådmannen tar dette til orientering.

2. Rogaland 
fylkeskommune, regpl

  Fylkeskommunen synes det 
er svært positivt at det 
tilrettelegges for gang- og 
sykkelveg på denne 
strekningen. Det henstilles 
om å sikre trygg kryssing av 
E39 ved Løvollsvegen av 
hensyn til gående og 

J Merknaden medfører ikke noen 
endringer av planforslaget annet enn 
at
jordbruksavkjørselen på sørsiden av 
E39 for gnr 107 bnr. 53 og 78 er 
foreslått opprettholdt av
hensyn til jordbruksdrifta. Dette er 
sikret ved foreslåtte endring av 
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syklende som skal til og fra 
Helleland kirke. 
Fylkeskommunen mener at 
det må lages plan for å ta 
vare på matjord og at gang-
og sykkelvegen legges slik at 
de driftsmessige ulempene 
for landbrukseiendommene 
blir begrenset. 

 Rogaland fylkeskommune 
foreslår at området rundt 
Klokkergården som er vist 
med arealkategori 
”Område for vern av 
kulturmiljø eller kulturminner” 
på plankartet også bør 
markeres som 
«Hensynssone bevaring av 
kulturmiljø». Det foreslås 
også at tegnforklaringen på 
plankartet justeres med 
skravur på områdene og 
riktige Sosi-koder. 

 Fylkeskommunens 
kulturseksjon foreslår at den 
delen av gang- og 
sykkelvegen som er planlagt 
gjennom Klokkergård-
området gis en annen 
belegning enn asfalt. Det 
foreslås brukt brostein, 
natursteinsheller, fin grus 
eller lignende, tilpasset det 
kulturhistoriske miljøet. 
Kulturseksjonen er skeptisk 
til bruk av epoxy-belegg på 
gang- og sykkelvegen 
gjennom Klokkergårds-tunet. 

 Det foreslås oppsatt fysisk 
stengsle / barriere eller skilt i 
/ ved gang- og sykkelvegen 
på begge sider av 
Klokkergården for å forhindre 
stor fart på sykkel gjennom 
tunet.

 Det foreslås avbøtende tiltak 
i form av beplantning der det 
blir inngrep i fjellet vest for 
Klokkergården.

 Fylkeskommunen foreslår 
dessuten diverse mindre 
endringer i pkt. 5.1, 5.2 og 
5.3 samt noen tilføyelser i 
reguleringsbestemmelsene.

J

O

O

O

J

reguleringsbestemmelsene.

Statens vegvesen tilrår at merknaden 
etterkommes ved at arealene som er 
foreslått til område
for vern av kulturmiljø og kulturminner 
etter § 12-5 i plan- og bygningsloven 
også markers
som hensynssone bevaring av 
kulturmiljø med tilhørende 
supplerende streksymbol på
plankartet, samtidig som det settes 
inn tegnforklaring for denne 
hensynssonen.

Statens vegvesen mener at gang- og 
sykkelvegen gjennom Klokkergården 
bør ha annet dekke
enn asfalt. Hvilket dekke som skal 
velges bør vurderes nærmere i 
byggeplanfasen. Statens
vegvesen kan ikke tilrå brostein da det 
er en dårlig løsning for blant annet 
syklister. Det kan
tilrås løsning med natursteinsheller, 
skifer eller fin grus. 

Forslag om å sette opp stengsel eller
skilt på begge sider av Klokkergården 
for å forhindre sykling i stor fart 
gjennom
Klokkergårdstunet er også tiltak som 
bør vurderes nærmere i 
byggeplanfasen. 
Også avbøtende tiltak i tilknytning til 
inngrepet i fjellet vest for 
Klokkergården tilrås vurdert
nærmere i byggeplanfasen.
Statens vegvesen har ingen 
merknader til justering og tilføyelser i 
reguleringsbestemmelsene
og viser i denne sammenheng til 
vedlagt forslag til 
reguleringsbestemmelser, revidert
18.3.2013.

3. Statens Vegvesen   Med bakgrunn i Planteknisk 
utvalg sitt vedtak den 
28.8.2012 har Statens
vegvesen vurdert 

J Det tilrås følgende endring av § 2.5 i 
reguleringsbestemmelsene;
«Det tillates jordbruksavkjørsler på 
sørsiden av E39 vis a vis innkjørselen 
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jordbruksavkjørselen for gnr 
107, bnr. 53, 78 på sørsiden 
av E39 på nytt og kommet til 
at denne kan opprettholdes 
da det er ønskelig å legge 
opp til løsning som 
minimaliserer kjøringmed 
traktor på E39 til og fra 
jordbruksarealene.

 Statens vegvesen er ikke 
enig med Planteknisk utvalg i 
at det er behov for 
feundergang under 
Løvollsvegen.

 Konklusjon: Det tilrås 
følgende endring av § 2.5 i 
reguleringsbestemmelsene; 
«Det tillates 
jordbruksavkjørsler på 
sørsiden av E39 vis a vis 
innkjørselen til gnr 107 bnr. 
53 etter detaljplan godkjent 
av Statens vegvesen Det 
tillates også etablert 
jordbruksavkjørsel direkte til 
E39 på nordsiden av E39 vis 
a vis kryss ved Løvollsvegen 
etter plan godkjent av 
Statens vegvesen.»

E

til gnr 107 bnr. 53
etter detaljplan godkjent av Statens 
vegvesen Det tillates også etablert 
jordbruksavkjørsel
direkte til E39 på nordsiden av E39 vis 
a vis kryss ved Løvollsvegen etter 
plan godkjent av Statens vegvesen.»

Rådmannen tar uttalen til etterretning.

4. Felles brukerutvalg 
(Seniorrådet/RFF)

 Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til orientering.

5. NVE   NVE bemerker at deler av 
planområdet er flomutsatt. 
Det er påpekt i 
planbeskrivelsen at det er tatt 
hensyn til 200-årsflom ved 
planlegging av høydene på 
gang- og sykkelvegen, men 
det er ikke fastlagt noe om 
dette i planbestemmelsene. 
Det bemerkes at det kunne 
vært aktuelt å legge inn en 
hensynssone flom, men 
nytten av slik hensynssone 
kan være beskjeden.

O Uttalen er forelagt Statens Vegvesen 
som uttaler følgende: ”Statens 
vegvesen finner ingen grunn til å 
legge inn hensynssone flom i dette 
planforslaget da
gang- og sykkelvegen er planlagt med 
høyder som tar hensyn til de 
grensene for 200-årsflom
som er vist på gjeldende 
flomsonekart. Statens vegvesen 
mener at også midtre del av gangog
sykkelveg-strekningen er planlagt 
med høyde over vist grense for 200-
årsflom.” Rådmannen legger dette til 
grunn.

6. Eigersund kommune –
miljøavdelingen 

  Miljøavdelingen mener at 
krysset mellom Skjerpevegen 
og E39 ikke bør forskyves 
østover da det vil medføre en 
unaturlig innsnevring av 
kjørebanen på 
Skjerpevegen.¨

N Uttalen er forelagt Statens Vegvesen 
som uttaler følgende: ”Statens 
vegvesen kan ikke gå inn for de 
endringene som er foreslått av 
Miljøavdelingen.
Vegvesenet anser det som nødvendig 
å opparbeide dråpe-øy nederst i 
Skjerpevegen i
tilknytning til opparbeiding av gang-
og sykkelvegen langs E39 for å få 
tilfredsstillende
trafikksikkerhet for gående og 
syklende. Skjerpevegen er i det alt 
vesentlige bare utvidet mot
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 Miljøavdelingen mener at 
atkomsten til Skjerpevegen 1 
ikke bør endres, men 
opprettholdes ut på 
Skjerpevegen som i dag.

J

nord for å få plass til dråpe-øya. Den 
slake kurvaturen som nedre del av 
Skjerpevegen får som
følge av dråpe-øya, vil medføre 
demping av kjørehastigheten ned mot 
E39 og forbi det stedet
hvor fotgjengere og syklister skal 
krysse Skjerpevegen. 
Kryssutformingen er meget nøye
vurdert også sett i forhold til dagens 
kryss mellom Birkelandsvegen og E39 
og eventuell
framtidig utbedring av dette krysset. 
Løsningen medfører mulighet for å 
etablere fortausarrangement
på sørsiden av Skjerpevegens nedre 
del, ned mot det stedet hvor 
fotgjengere og
syklister må krysse E39 for å komme 
til og fra Birkelandsvegen / Bens kafé. 
Slikt eventuelt
fortau kan vurderes nærmere når det 
lages byggeplaner for gang- og 
sykkelvegen langs E39.”
Uttalen er forelagt Statens Vegvesen 
som uttaler følgende: ”Statens 
vegvesen er enig i at eiendommen gnr 
107, bnr. 83 (Skjerpeveien 1) bør 
kunne
opprettholde sin eksisterende 
avkjørsel da det er mest 
hensiktsmessig sett i forhold til den 
nye dobbegarasjen som er oppført på 
eiendommen.”

7. Felles brukerutvalg 
(Seniorrådet/RFF)

 Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til orientering.

Private uttaler
8. Det Alminnelige 

Samfund
  Det Aminnelige Samfund 

eier gnr. 107, bnr. 7. På 
denne eiendommen på 
Krossmoen er det oppført en 
kirke. Sør for kirken er det 
opparbeidet en 
parkeringsplass. I 
merknaden bemerkes det at 
siktforholdene i dagens 
utkjørsel er begrenset. Det 
uttrykkes bekymring for at 
det vil bli forverrede 
siktforhold i tilknytning til ny 
utkjørsel fra 
parkeringsplassen. Det 
bemerkes også  at ny 
avkjørsel vil resultere i 
reduksjon av antall 
parkeringsplasser. Det 
påpekes at 
deparkeringsplasser som 
eventuelt må droppes blir 
erstattet med opparbeiding 

O Uttalen er forelagt Statens Vegvesen 
som uttaler følgende: ” Statens 
vegvesen bemerker at avkjørselen til 
parkeringsplassen er foreslått flyttet 
ca 40 m
østover til den østre del av 
parkeringsplassen. Flyttingen av 
avkjørselen vil ikke medføre
endring av antall parkeringsplasser på 
området da det vil bli mulighet for nye 
parkeringsplasser
der avkjørselen er i dag til erstatning 
for de parkeringsplasser som vil måtte 
fjernes for
å få plass til den ny avkjørselen. I ny 
avkjørsel fra parkeringsplassen vil det 
bli etablert
forskriftsmesssige firsiktsoner. 
Terrenginngrepene som er nødvendig 
for å bygge gang- og
sykkelvegen langs E39 vil medføre 
vesentlig forbedrede siktforholdene 
langs E39 i dette
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av nye parkeringsplasser. området.
Konklusjon: Merknaden vil ikke 
medføre behov for endring av 
planforslaget.” 
Rådmannen legger dette til grunn og 
anbefaler ikke at det gjøres endringer 
i planen.

9. Opplysningsvesenets 
fond

  Opplysningsvesenets fond 
har ingen merknader til 
planforslaget men forutsetter 
å bli kontaktet i forbindelse 
med erverv av de berørte 
eiendommene.

O Rådmannen tar uttalen til orientering.

10. Advokat Paul Aakre for 
Svein Slettebø

 Eieren av 107/3,4 ønsker at 
jordbruksarealet som ligger 
lavere enn E39 sørvest for 
Skjerpeboligfelt fylles opp i 
forbindelse med 
gjennomføring av planen. 

 Eieren ønsker å opprettholde 
jordbruksavkjørselen til E39 
som er etablert ca. 85 m 
sørvest for avkjørsel som er 
etablert ved sørvestre hjørne 
av Skjerpe boligfelt. 
Begrunnelsen er at 
nåværende avkjørsel ønskes 
benyttet ved uttak av skog 
som er etablert nord for det 
dyrkede arealet sørvest for 
Skjerpe boligfelt. 

 Det bemerkes at gang- og 
sykkelvegen vil komme 
meget nær driftsbygningen 
på nordsiden av  E39 og at 
dette kan skape problemer 
med tilkomst til 
driftsbygningen samtidig som 
det blir vanskelig å jage dyr 
til og fra beite øst og nord for 
driftsbygningen uten å 
benytte gang- og 
sykkelvegen.

 Slettebø ønsker tilknytning til 

J

N

D

O

Uttalen er forelagt Statens Vegvesen 
som uttaler følgende: 
Statens vegvesen har ingen 
motforestilling til at jordbruksarealet 
sørvest for Skjerpe boligfelt
blir hevet opp til det nivået som gang-
og sykkelvegen vil bli liggende på, 
dersom slikt tiltaket
kan godkjennes av 
jordbruksmyndighetene og 
kulturminnemyndighetene. Tiltaket bør
vurderes nærmere i tilknytning til 
arbeid med byggeplan for gang- og 
sykkelvegen langs E39.
SVV kan ikke aksepteres fortsatt bruk 
av den jordbruksavkjørselen som er 
etablert ca. 85 m
sørvest for gnr 107, bnr. 16. 
Vegvesenet ser det som nødvendig å 
redusere antall avkjørsler til E39 når 
det bygges gang- og sykkelveg langs 
E39 for å øke trafikksikkerheten for 
både gående syklende og kjørende. 
Siden felles avkjørsel for gnr. 107, 
bnr. 16 og 23 til E39 ved
Skjerpe boligfelt skal opprettholdes, er 
det naturlig at tilgrensende 
jordbruksareal gis atkomst via denne 
avkjørselen.
Gang- og sykkelvegen forbi 
driftsbygningen på gnr 107, bnr. 3 vil i 
forbindelse med videre
detaljplanlegging av gang- og 
sykkelvegprosjektet søkes tilpasset 
driftsbygningen på best
mulig måte. Det vil bli akseptere 
landbrukstrafikk på en kort strekning 
av gang- og
sykkelvegen forbi den gamle 
driftsbygningen på nordsiden av E39 
blant annet for at
grunneieren skal kunne opprettholde 
tilfredsstillende tilkomst til 
traktorvegen som er etablert øst for 
driftsbygningen. Dette er innarbeidet i 
bestemmelsene.
Spørsmål om vanntilknytning må 
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vannledning dersom slik 
ledning blir anlagt i gang- og 
sykkelvegen.

 Det bemerkes at planlagt 
felles landbruksundergang 
ved nedkjørselen til Helleland 
kirke også må tilrettelegges 
for bruk i tilknytning til 
Slettebø sitt gardsbruk.

 Det bemerkes at 
planforslaget er noe uklart 
med hensyn til eksisterende 
avkjørsel til E39 i tilknytning 
til Slettebø sine bygninger 
som ligger på sørsiden av 
E39.

 Slettebø har areal hvor det 
planlegges oppført ny 
driftsbygning. Han ønsker 
deponering av 
overskuddsmasser for bruk 
på dette stedet som 
fundament for framtidig 
driftsbygning.

 Slettebø mener at 
plattformen i tilknytning til 
busslommen øst for 
nedkjørselen til Helleland 
kirke droppes av 
jordvernhensyn da det er få 
kirkegjengere som bruker 
buss til og fra arrangementer 
i Helleland kirke.

 Slettebø bruker daglig et 
større parkeringsareal som 
ligger sør for E39 ved 
sørvestre hjørne av Skjerpe 
boligfelt. Her parkeres en 
trailer som han disponerer i 
sitt arbeid. Statens vegvesen 
ønsker å stenge tilkomsten til 
dette parkeringsarealet. Det 
påpekes ønske om å få 
avklart eierforholdet til dette 
arealet. 

 Slettebø ønsker at det 
etableres 50 km/t som 
fartsgrense i E39 på hele 
strekningen mellom 
Løvollsveien og 
Birkelandsveien av hensyn til 
gårdsdriften på 107/bnr 3 og 

J

O

O

N

N

O

grunneieren ta opp med Eigersund 
kommune dersom det
blir anlagt nye kommunale vann- og 
avløpsledninger i gang- og sykkel-
vegtraséen.
Jordbruksundergangen som skal 
etableres under E39 ved 
Løvollsvegen vil i den videre
detaljplanleggingen bli utformet slik at 
den kan bli brukt av begge gardsbruka 
i området. Er innarbeidet i 
bestemmelsene.
Reguleringsplanen omfatter ikke 
avkjørselsforholdene knyttet til de 
bygningene som Slettebø
eier og som ligger på sørsiden av 
E39.

Statens vegvesen har ingen 
merknader til at Slettebø kan få 
tilgang til fundamenteringsmasser
for eventuell framtidig driftsbygning 
dersom Eigersund kommunene på 
forhånd kan godkjenne plasseringen 
av driftsbygning. Vegvesenet vil 
imidlertid kreve at driftsbygningen
plasseres minst 50 m fra senter på 
E39 i henhold til krav i vegloven. Dette 
må avklares i byggesak.
Statens vegvesen kan ikke akseptere 
at plattformen / fortauet i tilknytning til 
busslommen øst
for Løvollsveien blir tatt ut av 
planforslaget.

Statens vegvesen kan ikke akseptere 
fortsatt bruk av arealet på sørsiden av 
E39 ved sørvestre
hjørne av Skjerpe boligfelt til parkering 
av store kjøretøy og busser. 
Parkeringsplassen og
avkjørselen til E39 er ikke godkjent av 
vegmyndighetene og avkjørselen vil 
derfor bli stengt i
forbindelse med gjennomføring av 
reguleringsplanen. Eierforholdene 
søkes avklart før stengingen 
gjennomføres. Det må avklares hvor 
vestre grense for gnr. 107 bnr 1 går.
Endring av fartsgrense på strekning 
av E39 er en skiltsak som ikke blir 
vurdert og behandlet i tilknytning til 
reguleringssaken.
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4.
 Slettebø ønsker vederlagsfri 

disposisjonsrett til Statens 
vegvesen sitt landbruksareal 
mellom elva og 
trafikkstasjonen inntil 
vegvesenet selv får bruk for 
dette arealet. Slik bruksrett 
ønskes som kompensasjon 
for areal han vil miste til 
gang- og 
sykkelvegprosjektet.

N Statens vegvesen har planer om å 
utvide kontroll- og 
vektstasjonsområdet på Krossmoen.
Deler av arealet nærmest elva er 
regulert til friareal. Statens vegvesen 
kan derfor ikke gå inn
for at Slettebø får vederlagsfri 
disposisjonsrett til arealene rundt 
kontroll og
vektstasjonsområdet.

11. Jostein L. Sandsmark  Sandsmark har i 2010 fått 
byggetillatelse for en ny 
bobbelgarasje på 
sørvestsiden av bolighuset. 
Garasjeportene er vendt mot 
sørøst. Sandsmark ønsker å 
beholde sin avkjørsel til 
Skjerpevegen uendret og 
ønsker ikke tilknytning til den 
nye vegen sørøst for gnr. 
107, bnr. 83 slik som vist i 
planforslaget.

J Statens vegvesen aksepterer at 
Sandsmark får opprettholde sin 
avkjørsel til Skjerpevegen der
den er etablert. Plankartet foreslås 
derfor endret ved at foreslått ny 
stikkveg inn til gnr 107,
bnr. 83 tas ut av plankartet og at 
arealet i stedet vises som Annen 
veggrunn – grøntareal.
Stengingsmarkeringen ved 
eksisterende avkjørsel for gnr. 107, 
bnr. 83 fjernes fra plankartet.

12. Jan Arild Espeland   Espeland ønsker å beholde 
jordbruksavkjørselen på 
sørsiden av E39 vis a vis 
innkjørselen til gårdstunet, da 
det vil forhindre traktorkjøring 
mm langs E39 fram til 
Løvollsvegen. 

 Det er ønskelig at det blir tatt 
mindre dyrket areal til gang-
og sykkelveg. 

 Han forslår sløyfing av 
busslommen vest for 
Løvollsvegen. Han ønsker 
også å disponere Statens 
vegvesen sitt jordbruksareal 
som omkranser kontroll- og 
vektstasjonsområdet.

J

N

N

Statens vegvesen har etter fornyet 
vurdering av saken, kommet til at 
Espeland bør få
opprettholde jordbruksavkjørselen på 
sørsiden av E39. 

Det kan imidlertid ikke aksepteres
redusert bredde på grøfta mellom 
gang- og sykkelvegen og kjørebanen.  
Den viste grøftebredden er nødvendig 
for å kunne drive effektivt vedlikehold 
av E39, veggrøfter og gang- og 
sykkelvegen langs E39 og av hensyn 
til trafikksikkerheten for gående og 
syklende.
Statens vegvesen kan, som tidligere 
påpekt, ikke akseptere at noen får 
disponere arealene som
omkranser kontroll- og 
vektstasjonsområdet på Krossmoen 
av hensyn til vegvesenets planer om 
utvidelse av kontroll- og  
vektstasjonsområdet og det regulerte 
friarealet langs elva.

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planen blir vedtatt med følgende endringer:
Bestemmelsene
1. ”Det skal tas kontakt med Rogaland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal 

gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske utgravingen kan fastsettes.»
For bestemmelsesområde #4 (id.122631) gjelder følgende:«Før iverksetting av tiltak i 
henhold til plan skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte automatisk 
fredete kulturminner, id. 122631, i planområdet.
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For bestemmelsesområde #3 (id.122630) gjelder følgende: «Før iverksetting av tiltak 
i henhold til plan skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte automatisk 
fredete kulturminner, id. 122630, i planområdet.
For bestemmelsesområde #2 (id.122629) gjelder følgende: «Før iverksetting av tiltak 
i henhold til plan skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte automatisk 
fredete kulturminner, id. 122629, i planområdet.
For bestemmelsesområde #1 (id.122628) gjelder følgende: «Før iverksetting av tiltak 
i henhold til plan skal det foretas arkeologiske utgravinger av de berørte automatisk 
fredete kulturminner, id. 122628, i planområdet.»

2. § 2.5 i reguleringsbestemmelsene; «Det tillates jordbruksavkjørsler på sørsiden av E39 
vis a vis innkjørselen til gnr 107 bnr. 53 etter detaljplan godkjent av Statens vegvesen Det 
tillates også etablert jordbruksavkjørsel direkte til E39 på nordsiden av E39 vis a vis kryss 
ved Løvollsvegen etter plan godkjent av Statens vegvesen.»

3. ”Så lenge den gamle driftsbygningen på gnr. 107, bnr. 3 på nordsiden av E39 blir 
stående, aksepteres det landbrukstrafikk på en kort strekning av gang- og sykkelvegen 
forbi driftsbygningen slik at det blir tilfredsstillende tilkomst til etablert jordbruksveg øst 
for driftsbygningen.”

4. Den regulerte jordbruksundergangen under E39 ved Løvollsveien skal være felles for 
gnr. 107/53,78 og 107/3,4. 

Kart
5. Arealene som er foreslått til område for vern av kulturmiljø og kulturminner etter § 12-5 i 

plan- og bygningsloven også markers som hensynssone bevaring av kulturmiljø med 
tilhørende supplerende streksymbol på plankartet, samtidig som det settes inn 
tegnforklaring for denne hensynssonen.

6. Eksisterende avkjørsel til eiendommen gnr 107, bnr. 83 (Skjerpeveien 1) opprettholdes 
ved at foreslått ny stikkveg inn til gnr 107, bnr. 83 tas ut av plankartet og at arealet i 
stedet vises som Annen veggrunn – grøntareal. Stengingsmarkeringen ved eksisterende 
avkjørsel for gnr. 107, bnr. 83 fjernes fra plankartet.

7. De automatisk freda kulturminnene, id.122628, 122629, 122630 og 122631, skal 
avmerkes i reguleringsplankartet som bestemmelsesområde med signaturen RpBg 
(reguleringsplan bestemmelsesgrense) og gis navn #1 (id.122628) (eller tilsvarende), 
osv. Avgrensningen av avmerkingen skal være lik geometrien i kulturminnedatabasen 
Askeladden.

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planen omfatter et areal langs E39 på strekningen Skjerpe – Krossmoen og der hensikten i 
hovedsak er å få regulert inn sammenhengende gang- og sykkelveg på strekningen samt får 
gjennomført mindre utbedringer. Eksisterende bredde på E39 er ca 6,8 m målt mellom 
kantstripene. 

Det er lagt til grunn standardklasse S1 med ÅDT 0-12000 og fartsgrense 60 km/t ved 
konstruksjon av reguleringsplanen. Det er også avsatt plass til gang- og sykkelveg langs 
nordsiden av E39.  Gang- og sykkelvegen er regulert med bredde 3,5 m atskilt fra 
kjørebanen med 3,0 m bred skillerabatt. E39 har nå europavegfunksjon og riksvegstatus. 
Birkelandsveien og Skjerpeveien har kommunal status.

E39 på Helleland hadde i 2007 et trafikkvolum på 4200. Med en antatt vekst på 
trafikkvolumet på 2,6 % per år vil trafikkvolumet på E39 ha steget til 7700 ÅDT i 2030.

I tidsrommet mellom 2000 og 2008 er det bare registrert to trafikkulykker med lettere
personskade på E39 på strekningen innenfor planområdet, det vil si mellom rv 42
Krossmoveien og Skjerpeveien. 
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5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

5.1 Avkjørsler og vegkryss

Det er forutsatt opprettholdt direkte avkjørsel til E39 for eiendommene Sørlandsveien 492 og 
494 som ligger i sørvestre del av Skjerpe boligfelt. Denne felles avkjørselen skal også brukes 
som tilkomst til jordbruksarealet vest for Skjerpe boligfelt.  
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Eksiterende atkomstforhold for jordbrukseiendommen gnr 107, bnr. 3,4 er forutsatt 
opprettholdt. Atkomsten til jordbruksarealene på eiendommen gnr 107 bnr 53,78 skal skje via 
avkjørslene som er vist på plankartet og via atkomstveg som fører fram til Helleland kirke.  

Ingen boligtomter i Skjerpe boligfelt, bortsett fra gnr. 107, bnr. 23 og bnr. 16 (Sørlandsveien 
492 og 494) skal ha direkte avkjørsel til E39. Det er foreslått ny atkomstveg over den 
ubebygde parsellen av gnr 107 bnr 1 på østsiden av Skjerpeveien og over det sørvestre 
hjørne av eiendommen 107/1/27 (107/87) med adresse Smørknuten 4 lengst øst i 
planområdet. På den måten får man skilt gang- og sykkeltrafikken fra kjøretrafikken i 
kryssområdet og man får et sikrere vegkryss i Skjerpeveien som forutsettes brukt som 
atkomstveg også for 107/83 (Skjerpeveien 1), eiendommen 107/82 (Smørknuten 6) og 
eiendommen 107/1/58 (Smørknuten 7). Eiendommen 107/1/12 (107/84) (Skjerpeveien 2) 
som nå har direkte avkjørsel til E39 rett vest for kryss med Skjerpeveien, er regulert til 
friareal fordi boligbygget ligger meget nær og E39 og derfor er svært støyutsatt. 
Eiendommen Skjerpeveien 2 forutsettes derfor innløst. Boligen på eiendommen forutsettes 
sanert og avkjørselen stengt. 

Avkjørselen til parkeringsplassen sørøst for kirken vis a vis kontroll- og vektstasjonsområdet 
på Krossmoen er flyttet noe østover for å øke trafikksikkerheten i området. For øvrig skal det 
ikke være noen avkjørsler til E39 innenfor planområdet. Nedre del av Skjerpeveien 
forutsettes breddeutvidet for å få plass til dråpeøy ved E39. Det er også foreslått en justering 
av atkomstvegen for de tre husene som i dag har atkomst via gang- og sykkelvegen langs 
E39 øst for krysset ved Skjerpeveien for at kjøretrafikken skal bli ledet inn på Skjerpeveien i 
tilfredsstillende avstand fra gang- og sykkelvegen langs E39. 

Avkjørselen til gnr. 107, bnr. 3,4 på nordsiden av E39 ved profil 750 er foreslått endret noe 
for å gjøre den mer trafikksikker og bedre fremkommelig for større kjøretøy til og fra 
gårdsbruket. Avkjørselsendringen er også nødvendig for å få plass til forlengelse av en 
eksisterende jordbrukskulvert under E39 mot nord under den nye gang- og sykkelvegen. 

Denne kulverten har liten dimensjon og kan bare brukes til drifting av mindre dyr. Det er 
imidlertid ønskelig fra grunneierens side å opprettholde denne kulverten for å lette 
driftsforholdene på gnr 107 bnr. 3,4 også etter at gang- og sykkelvegen er etablert.

Av kostnadsmessige grunner og av hensyn til eksisterende kloakkrenseanlegg som ligger 
sør for Bens kafé ved Birkelandsvegen er det ikke foreslått noen endringer av krysset mellom 
E39 og Birkelandsveien. Endring av dette krysset og avkjørselsforholdene for Bens kafé og 
bensinstasjonen nord for kaféen kan eventuelt vurderes i en egen reguleringsplan på et 
senere tidspunkt.

5.2 Gang og sykkelveg
Reguleringsplanen omfatter areal for ny gang-/sykkelveg langs nordsiden av E39 på en 1,8 
km lang strekning. Dette er den beste løsningen siden det bor flest folk på denne siden av 
E39 og fordi det er etablert gang- og sykkelveg på nordsiden av E39 både øst og vest for 
strekningen som inngår i dette planforslaget.  Gang- og sykkelvegen medfører behov for 
inngrep i fjellet på nord- og østsiden av E39 flere steder fordi det ikke er mulig eller ønskelig 
å flytte E39 nærmere Gyaåna der elva er smal og ligger svært nær dagens riksveg. 

Det er ikke nødvendig med forstøtningsmurer for å etablere gang- og sykkelvegen lang E39 
fordi det ikke vil bli terrenginngrep i løsmasser på denne strekningen. 

Mellom pel 1.360 og 1,600 er gang- og sykkelvegen lagt høyere i terrenget enn dagens nivå 
for E39 slik at man skal unngå flomsituasjon på gang- og sykkelvegen. Høydene på gang- og 
sykkelvegen er fastlagt i forhold til beregnet nivå for 200-års flom + 40 cm sikkerhetsmargin 
etter krav fra NVE.
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Traséen for gang- og sykkelvegen langs E39 er lagt mellom bolighuset og uthuset på den 
verneverdige Klokkergården som ligger nær E39 i Skjerpe boligfelt. Denne løsningen er valgt 
fordi det ikke er plass til gang- og sykkelvegen mellom Klokkergårdbygningen og nordre 
vegkant på E39. Hellelandselva gjør det også umulig å forskyve E39 mot sør for å oppnå 
bedre plass til gang- og sykkelvegen. Gang og sykkelvegen skjærer noe inn i fjellet på 
vestsiden av Klokkergårdbygningen. 

Det er også foreslått gang- og sykkelveg gjennom tunet på Klokkergården på strekningen 
mellom Klokkergårdsveien og gang- og sykkelvegen langs E39 for å lette tilkomsten mellom 
boligfeltet og det overordnede gang- og sykkelvegnettet langs E39. Her er gang- og 
sykkelvegen lagt i eksisterende trase for atkomstvegen til Klokkergården. Det er ikke 
forutsatt noen endringer av standarden på denne atkomstveegen men gang- og sykkelvegen 
er tatt med i planen slik at den blir gitt offentlig status og således blir veganlegg med offentlig 
vedlikehold.

Den delen av den nye gang- og sykkelvegen langs E39 som skal legges går gjennom 
Klokkergården, foreslås opparbeidet med annen belegning enn asfalt og med spesielle 
lysmaster og lysarmatur tilpasset områdets særpreg. 

Gang- og sykkelvegen langs E39 vil medføre noe varierende inngrep i boligeiendommene 
som grenser inn til E39 forbi Skjerpe boligfelt. 
    
Gang- og sykkelvegen langs E39 vil medføre betydelige inngrep i fjellet ved Vallakleiva hvor 
E39 går meget nær Hellelandselva der elva er meget smal. Dette inngrepet er foreslått fordi 
det er uakseptabelt å forskyve dagens trasé for E39 ut i Hellelandselva for å få plass til gang-
og sykkelvegen uten fjellinngrep. Det er også prioritert 3,0 m bredde på skillerabatten forbi 
Vallakleiva fordi en redusert skillerabattbredde bare hadde medført ubetydelige endringer i 
fjellskjæringen.  

 Området ved Vallakleiva er flomutsatt på grunn av Hellelandselva sin trasé og bredden sør 
for Vallakleiva. Planen medfører også en del inngrep i fjellet vis a vis kontroll- og 
vektstasjonsområdet ved Krossmoen. Matjorda som må fjernes fra områdene hvor det skal 
etableres gang- og sykkelveg, forutsettes brukt i vegskråninger og ellers på en måte som er 
tjenlig for jordbruksnæringen i området. 

5.3 Massedeponi - Naturområde

Den planlagte gang- og sykkelvegen langs E39 vil medføre betydelige inngrep i eksisterende 
fjellformasjoner på deler av strekningen langs E39. Det blir betydelige inngrep i fjellet vis a 
vis kontroll- og vektstasjonsområdet ved Krossmoen. Overskuddsmasser som 
anleggsarbeidet vil medføre - anslagsvis 32000 m3 utsprengt fjell - er tenkt deponert på den 
flate delen av Statens vegvesen sin eiendom gnr. 107, bnr 5 øst for E39 vis a vis kontroll og 
vektstasjonsområdet på Krossmoen hvor det er bratt fjell på tre sider. Massedeponiområdet 
som er vist i planen, er 10,1 daa stort. Dette området anses som svært godt egnet til 
massedeponi på grunn av de stedlige terrengforholdene. Her er det mulig å anlegge 
massedeponi uten at deponiet vil medføre skjemmende inngrep i naturen på stedet. 

Området foreslås oppfylt med slak skråning fra gang- og sykkelvegen og opp mot den 
omkringliggende fjellformasjonen. Det er mulig å få plass til alle overskuddsmasser innenfor 
det planlagte massedeponiområdet dersom man fyller opp terrenget med stigning 1:7 mot 
nord med utgangspunkt i planlagte høyder på gang- og sykkelvegen langs masse-
deponiområdet. Det oppfylte området forutsettes tildekket med et tilfredsstillende tjukt lag 
med matjord slik at det oppfylte området kan bli tilplantet etter at oppfyllingen er gjennomført. 
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Rogaland fylkeskommune – kulturseksjonen har undersøkt det foreslåtte 
massedeponiområdet og kommet til at det ikke er bevaringsverdige fornminner innenfor 
området. 

5.4 Jordbruksundergang – og avkjørsler

I reguleringsplanen er det regulert inn en felles jordbruksundergang (feundergang) under 
E39 i grensen mellom gnr 107 bnr 4 og bnr. 53. Jordbruksundergangen er foreslått anlagt i 
form av rør med diameter 2,0 m. Det er ikke mulig å anlegge undergang med større 
dimensjon av hensyn til høg grunnvannstand og flomfare i området. Jordbruksundergangen 
som skal etableres under E39 skal i den videre detaljplanleggingen bli utformet slik at den 
kan bli brukt av begge gardsbruka i området henholdsvis 107/53,78 og 107/3,4

Eksisterende jordbruksundergang for gnr 107 bnr 4 videreføres og forlenges.

Eksisterende jordbruksavkjørsel for gnr 107, bnr 53 (Espeland) opprettholdes på sørsiden av 
E39 ved at det tillates jordbruksavkjørsler på sørsiden av E39 vis a vis innkjørselen til gnr 
107 bnr. 53 etter detaljplan godkjent av Statens vegvesen Det tillates også etablert 
jordbruksavkjørsel direkte til E39 på nordsiden av E39 vis a vis kryss ved Løvollsvegen etter 
plan godkjent av Statens vegvesen.»

Det vil bli akseptere landbrukstrafikk på en kort strekning av gang- og sykkelvegen forbi den 
gamle driftsbygningen på nordsiden av E39 for at grunneieren for gnr 107, bnr. 3 skal kunne 
opprettholde tilfredsstillende tilkomst til traktorvegen som er etablert øst for driftsbygningen.

5.6 Belysning  

Det skal utarbeides egen belysningsplan for prosjektet. Ved graving av grøfter må det tas 
hensyn til eksisterende kabler. 

5.7 Busslommer 

Det er regulert plass til busslommer på begge sider av E39 ved avkjørselen til Helleland 
kirke. Ved Bens Kafé er det bare foreslått busslomme på nordsiden av E39 fordi det ikke er 
plass til busslomme på sørsiden av riksvegen uten uheldige inngrep i parkeringsarealene 
ved Ben’s kafé.  

Ved planlegging av gang- og sykkelvegen langs E39 har en ikke sett det som nødvendig å 
etablere planfri kryssing av E39 for myke trafikanter i området ved nedkjørselen til Helleland 
kirke da antall kryssinger på dette stedet er begrenset og fordi det er sterkt begrenset 
busstrafikk. 

Ved Ben’s kafé ville det vært ønskelig å etablere gangbro eller undergang for fotgjengere og 
syklister som skal krysse E39, men slike løsninger ville medført behov for omfattende og 
kostbare kryssendringer og bygningssanering fordi bebyggelsen ligger tett opp til både E39 
og Hellelandselva i dette området. Det er derfor forutsatt at fotgjengere og syklister skal 
krysse E39 i plan like vest for krysset ved Skjerpeveien.  

6. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
Alle frisiktsonene i vegkryss og avkjørsler er markert på plankartet med frisiktslinjer. Krav til 
frisikt i frisiktssonene er fastlagt i reguleringsbestemmelsene.
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6.2 Byggelinje
Langs tettbebyggelsen ved Skjerpe boligfelt er det innregulert byggegrense i 30 m avstand 
fra senterlinjen på E39, men denne byggegrensen er økt til 50 m langs resterende del av 
E39. 

6.3 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

og 
bestemmelser

Ulykke med gående/syklende X 1 1 Grønn

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg X 1 1 Gul

Planen vil bedre trafikksikkerheten.

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

Eigersund kommune skal legge nye vann- og spillvannsledninger i traséen for gang- og 
sykkelvegen. Drens- og overvannsledning skal legges i trasé for gang- og sykkelvegen og 
skal føres ut i Gyaåna via eksisterende og eventuelt nye stikkrenner. 

6.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

6.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

7. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Buss-lommene med tilhørende anlegg er forutsatt opparbeidet med krav til universell 
utforming, det vil si tilgjengelighet for alle brukergrupper.
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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

Trafikksikkerheten for barn og unge vil bli vesentlig forbedret i forbindelse med etablering av 
gang- og sykkel-vegen langs E39. 

Løsningen medfører at det blir et sammenhengende gang- og sykkelvegnett langs E39. Det 
blir også tre gang- og sykkelvegtilknytninger mellom gang- og sykkelvegen langs E39 og 
vegnettet internt i Skjerpe boligfelt. Som følge av at det skal etableres busslommer ved 
nedkjørselen til Helleland kirke og i tilknytning til krysset ved Skjerpeveien, vil barn og unge 
bli bedre sikret når de står og venter på bussene ved E39. 

Kjørehastigheten i E39 er forutsatt opprettholdt med skiltet hastighet 60 km/t. Med bedre 
kanalisering i tilknytning til Skjerpeveien vil trafikksikkerheten for barn og unge øke, samtidig 
som det blir lagt til rette for bedre kryssing av E39 i området ved Skjerpeveien.

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 2 3 Gul

Planforslaget ivaretar ifølge Statens Vegvesen hensyn til flom jfr. ROS analyse i forhold til 
høyde på gang og sykkelveg.

9.2 Støy

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy x 3 3 Rød Ivaretatt i 

planen

Det er utarbeidet egen støyvurdering av tiltakshaver som er lagt til grunn. Dette 
reguleringsprosjektet er å betrakte som et trafikksikringstiltak. Etter rundskriv T-1442 
medfører trafikksikringstiltak som dette, ikke krav om etablering av støyskjermingstiltak for 
boliger i gul sone kun i rød sone. Det er skissert tiltak i bestemmelsene som er i tråd med 
støyundersøkelsen. Dette vurderes således å være ivaretatt på en tilfredsstillende måte. 
Eiendommer utenfor planområdet kan ikke kreve støyskjermingstiltak i følge Statens 
Vegvesen.

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
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Flomras X 1 1 Grønn

Det er ikke vist i skrednett og det er gjennomført en geologisk vurdering av traséen for gang-
og sykkelvegen langs E39.  Konklusjonen i denne vurderingen er at det er god 
bergmassekvalitet i området. Det er også konkludert med at det er liten fare for ras eller 
steinsprang i området hvor fjellskjæringer skal etableres, under forutsetning av at løse 
steiner fjernes etter at sprengningsarbeidene er gjennomført. 

Siden noen fjellskjæringer blir høyere enn 10 m, anbefales det at fjellskjæringene behandles 
i samsvar med bestemmelsene i NA rundskriv 2009-11 prosjektklasse 2 i neste planfase, det 
vil si ved utarbeiding av byggeplan for veganlegget.  På enkelte steder antas det å bli behov 
for noe bolting i fjellskjæringene.    

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 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
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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

Det ligger i 50-m beltet fra vassdrag, men er allerede i bruk til vegformål. 

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.
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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 3 3 Rød Ivaretatt i kart 

og 
bestemmelser.

Da det er funnet kulturminner på begge sider av E39 har det ikke vært mulig å planlegge 
gang- og sykkelvegen langs E39 utenom de registrerte fornminnene. Rogaland 
fylkeskommune har derfor i skriv datert 7.1.2009 påpekt at fylkeskommunen vil kunne tilrå 
dispensasjon fra vernereglene overfor Riksantikvaren i forbindelse med at reguleringsplanen 
utlegges til offentlig ettersyn, under forutsetning av at det foretas nødvendige utgravinger før 
utbygging starter. Kart og bestemmelser er foreslått endret i tråd med uttale fra Rogaland 
fylkeskommune og Riksantikvaren som åpner opp for frigjøring av kulturminnene.

Innenfor Skjerpe boligfelt ligger den såkalte Klokkergården (107/1/42). På denne 
eiendommen som eies av Eigersund kommune, er det oppført et bolighus som ligger svært 
nær E39 og et uthus. Begge bygningene anses for å være verneverdige og er derfor 
forseslått regulert til område for vern av kulturmilø eller kulturminner. Det er foreslått gang-
og sykkelveger gjennom Klokkergård-eiendommen fordi det gamle bolighuset på 
Klokkergården ligger så nær E39 at det ikke er plass til gang- og sykkelveg mellom 
bygningen og E39.  

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget og fremlegg til 
vedtak jfr. uttale fra kulturavdelingen i Rogaland fylkeskommune.

11.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området.

11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 

jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.6 Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Ivaretatt i planforslaget.
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11.7 Terreng og terrengtilpassning

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng x 1 1 Grønn

Ivaretatt i planforslaget jfr. 10.2 i planbeskrivelsen.

11.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 2 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 

bestemmelser.

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Konsekvenser for naboer X 2 3 Gul

Tilpassning til eksisterende 
omgivelser

x 1 1 Grønn

Tiltaket vil ha konsekvenser for naboer i forhold til inngrep i eiendom og støy jfr. 
planbeskrivelsen som redegjør for konsekvenser og avbøtende tiltak. Dette er redegjort på 
en tilfredsstillende måte i det innsendte planmaterialet jfr. ROS og planbeskrivelse.

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

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn

X 1 1 Grønn

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

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

13. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn

Viser til saksutredningen ovenfor samt gjennomgang i forhold til kjente kilder 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 i løpet av 
planprosessen.

14. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen viser til at forslag til gang og sykkelveg Skjerpe-Krossmoen er et tiltak som er i 
tråd med kommuneplanen for Eigersund kommune. 

E39 er en viktig ferdselsåre og en vurderer det som viktig at dette både ivaretar gående, 
syklende og kjørende på en best mulig måte.

Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner og vurderes som entydig positiv for 
lokalsamfunnet på Helleland.

En viser til at omfanget av forslag til reguleringsplan er redusert og omfatter nå i hovedsak 
etablering av gang- og sykkelveg samt mindre tiltak på strekningen. Reguleringsplanen 
medfører ikke endringer i E39.

Mht. sikkerhet ivaretar ROS-analysen dette jfr. at det skisseres avbøtende tiltak i nødvendig 
grad (støy og lignende). 

Rådmannen anbefaler derfor at planen vedtas i tråd med fremlegg til vedtak.

15. ØKONOMISKE KONSEKVENSER:
Ingen kjente for kommunen. 

Gjennomføring av dette trafikksikringstiltaket er kostnadsberegnet til totalt 37,7 mill. kr. Dette 
beløp innbefatter kostnader med grunnerverv og støyskjermingstiltak. Usikkerheten er anslått 
til +/- 10 %.   

Driftsmessige forhold Inneværende Neste år År 3
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år

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum
~ o ~

Alternative løsninger:
Forslag til reguleringsplan for ny E39 Gang- og sykkelveg Skjerpe – Krossmoen med kart 
datert og bestemmelser datert 18.3.2013 vedtas med følgende endringer:

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

278151
Kommentarer til innkomne merknader reguleringsplan for E29 - Skjerpe -
Krossmoen

277338
Uttalelse til reguleringsplan - gang- og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe -
Helleland

277335 VS: EIGERSUND KOMMUNE - REGULERINGSPLAN - GANG OG SYKKELVEI
277336 UTTALE RA.PDF
277337 UTTALE RA KART.PDF

263910
Tilleggsuttalelse - reguleringsplan for E39, gang og sykkelvei fra Krossmoen til 
Skjerpe - Helleland

265633 130000008188.DOC

263041
Uttalelse reguleringsplan for E39 - gang og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe -
Helleland

262727
Innvendinger for reguleringsplan for E39 - gang og sykkelvei fra Krossmoen til 
Skjerpe

262619 Klage på forslag om ny utkjørsel  fra skjerpeveien 1.docx

262615
Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Reguleringsplan for gang og sykkelvei fra 
Krossmoen til Skjerpe - Helleland - Eigersund kommune

262492
Merknader til reguleringsplan gang og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe -
Helleland

262395 Uttalelse offentlig ettersyn av gang og sykkelvei
262070 Høringsuttalelse - Reguleringsplan for gang- og sykkelsti fra Krossmoen til Skjerpe

262069
Innspill til reguleringsplan for E39 - gang og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe -
Helleland

262062 Uttalelse til reguleringsplan for E39 - gang og sykkelvei

260242
Uttalelse til reguleringsplan for E39 - gang- og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe, 
Helleland

258029
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan for gang og sykkelvei 
fra Krossmoen til Skjerpe - Helleland

256643
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg fra Krossmoen til Skjerpe langs E39, 
Helland - bestemmelser.pdf

256644
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg fra Krossmoen til Skjerpe langs E39, 
Helland - COO1.pdf

256645 Reguleringsplan for gang- og sykkelveg fra Krossmoen til Skjerpe langs E39, 
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Helland - COO2.pdf

256646
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg fra Krossmoen til Skjerpe langs E39, 
Helland - COO3.pdf

256647
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg fra Krossmoen til Skjerpe langs E39, 
Helland - layout 1.pdf

256648
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg fra Krossmoen til Skjerpe langs E39, 
Helland - layout 2.pdf

256649
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg fra Krossmoen til Skjerpe langs E39, 
Helland - layout 3.pdf

256650
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg fra Krossmoen til Skjerpe langs E39, 
Helland - planbeskrivelse.pdf

256651
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg fra Krossmoen til Skjerpe langs E39, 
Helland - ROS.pdf

256652
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg fra Krossmoen til Skjerpe langs E39, 
Helland - saksutredning.pdf

Parter i saken:
            
N AGGREKO NORWAY AS Lahaugmoveien 1 2013 SKJETTEN
N Bens Kafe og Motell AS SKJÆRPE 4376 HELLELAND
N BESKYTTET I HENHOLD 

TIL INSTRUKS
N BESKYTTET I HENHOLD 

TIL INSTRUKS
N DAVIDSEN NINA KARJOLVEIEN 1 4376 HELLELAND
N DET ALM LUTHERSKE 

SAMFUND
N DET ALMINDELIGE 

SAMFUND
Postboks 437 4379 EGERSUND

N EGELAND ANNA GAMLE HESTNESVEI 
45

4370 EGERSUND

N EGELAND ØYSTEIN KARJOLVEIEN 2 4376 HELLELAND
N EGELI FREDRIK KJERREVEIEN 6 4376 HELLELAND
N EIA ELDRID KLOKKERGÅRDSVEIEN 

4
4376 HELLELAND

N EIGERSUND KIRKELIG 
FELLESRÅD

Damsgårsg 4 4370 EGERSUND

N EIGERSUND KOMMUNE Postboks 580 4379 EGERSUND
N ESPELAND JAN Arild SØRLANDSVEIEN 424 4376 HELLELAND
N ESPEVIK HARALD SØRLANDSVEIEN 492 4376 HELLELAND
N FEED ODDVAR KLOKKERGÅRDSVEIEN 

9
4376 HELLELAND

N FUGLESTAD MADS-
YNGVAR

GAMLE 
EIGERØYVEIEN 79

4370 EGERSUND

GASOLIN TEMPE AS Gladengveien 2 661
N HANNISDAL LARS 

MAGNUS
ORREDALSVEIEN 9 4376 HELLELAND

N HELGELAND LEIV OLAV SKJERPEVEIEN 2 4376 HELLELAND
N HELLEREN ODDVAR 

BJØRN
KJERREVEIEN 3 4376 HELLELAND
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N HELLEREN SIGNE 
LOVISE

KLOKKERGÅRDSVEIEN 
11

4376 HELLELAND

N HETLAND AUD KLOKKERGÅRDSVEIEN 
6

4376 HELLELAND

N HETLAND IVAR KARJOLVEIEN 3 4376 HELLELAND
N HØYLAND ASGEIR SLEDEVEIEN 5 4376 HELLELAND
N KARLSON ARILD ORREDALSVEIEN 5 4376 HELLELAND
N KVINEN JON GUDMUND KJERREVEIEN 5 4376 HELLELAND
N LUTRO INGER JOHANNE ORREDALSVEIEN 7 4376 HELLELAND
N LUTRO OLAV FRODE ORREDALSVEIEN 7 4376 HELLELAND
N LØVOLD LEIF ARNE LØVOLLSVEIEN 33 4376 HELLELAND
N OPPLYSNINGSVESENETS 

FOND
Postboks 535  Sentrum 105

N PEDERSEN JAN-INGVAR KJERREVEIEN 4 4376 HELLELAND
N PEDERSEN JILL KJERREVEIEN 4 4376 HELLELAND
N RINDEN OLE KJERREVEIEN 10 4376 HELLELAND

Roar Sleveland Klokkargårdsveien 13 4376 HELLELAND
N RØYLAND BIRGER KLOKKERGÅRDSVEIEN 

5
4376 HELLELAND

N SAMFUNDET EGERSUND 
MENIGHETEN

Postboks 425 4379 EGERSUND

N SLETTEBØ SVEIN ORREDALSVEIEN 17 4376 HELLELAND
N SLEVELAND ARNE 

MAGNAR
ORREDALSVEIEN 8 4376 HELLELAND

N SLEVELAND GRY 
SOLFRID

KJERREVEIEN 2 4376 HELLELAND

N SLEVELAND MARIANNE 
THODAL

ORREDALSVEIEN 8 4376 HELLELAND

N SOMMERSETH JARDAR KJERREVEIEN 12 4376 HELLELAND
N SOMMERSETH REIDUN KJERREVEIEN 12 4376 HELLELAND
N STATENS VEGVESEN 

REGION VEST
Askedalen 4 6863 LEIKANGER

N STENBERG JOHN 
GOTFRED

KLOKKERGÅRDSVEIEN 
7

4376 HELLELAND

N SVALESTAD ERIK BJØRN EKORNVEIEN 9 4370 EGERSUND
N TAMBURSTUEN HÅVARD KARJOLVEIEN 4 4376 HELLELAND
N TAMBURSTUEN 

RAGNHILD M K
KARJOLVEIEN 4 4376 HELLELAND

N TUNHEIM KJELL ANKER
N WALAND GEIR HELGE KJERREVEIEN 8 4376 HELLELAND

Ådne Hetland Klokkargårdsveien 6 4376 HELLELAND
N AASEN ODD GEORG SMØRKNUTEN 4 4376 HELLELAND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.05.2013
Arkiv: :PL-, FA-L12, 
GBR-60/13, GBR-60/20
Arkivsaksnr.:
07/3131
Journalpostløpenr.:
13/13783

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
136/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

Kommunestyret 17.06.2013

Reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik, endring av 
felt K1 m.m.- 2. gangsbehandling
  

Sammendrag:
Forslag til reguleringsendring for sentrumsområde i Hellvik som bl.a. medfører endring til 11 
eneboliger fra en lavblokklignende bebyggelse samt endringer i bestemmelsene for at kart 
og bestemmelser skal samsvare når det gjelder kotehøyder har vært til offentlig ettersyn.
Rådmannen anbefaler at forslag til reguleringsendring vedtas i tråd med fremlegg til vedtak.

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

Rådmannens forslag til vedtak 13.05.2013:
Forslag til reguleringsendring for sentrumsområde Hellvik med kart datert 04.02.2013 og 
bestemmelser datert 05.02.2013 vedtas med følgende endringer i:

Plankart
1. Snuhammer i offentlig vei ved K1 vist mindre en minstekravet i "Veinorm for Jæren". 

Denne må forlenges ca 2m mot sør/øst.

Bestemmelser
2. 4.4.1. Felles lekeplasser skal opparbeides etter PBL, og ” ..som må godkjennes av 

kommunen.” tas ut.
3. Rekkefølgekrav; ”Veibelysning skal etableres. Minstekrav er langs alle veier som skal 

overtas av det offenlige.”
4. Rekkefølgekrav; ”Offentlige veier skal opparbeides etter planer godkjent av Eigersund 

kommune.”

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

Eventuell tidligere politisk behandling:
201/12 Planteknisk utvalg 11.12.2012
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Reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik, felt K1- 2. gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn
Forslag til reguleringsendring for del av reguleringsplan for sentrumsområde på Hellvik ligger 
innforbi rektangelet vist på kartet:

2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan
Planområdet er avsatt til eksisterende boliger i gjeldende kommunedelplan for Eigersund 
vedtatt i 2011. 

2.2 Reguleringsplan
Planområdet inngår i reguleringsplan sentrumsområde for Hellvik, vedtatt av kommunestyret 
17.09.07.
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3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN
Planen er lagt ut til offentlig ettersyn og er sendt til grunneiere, naboer, statlige og regionale 
myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens hjemmeside. Dette er så langt 
en kan se gjort i samsvar med PBL. 

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

Offentlige merknader

1. Statens Vegvesen  Ingen merknad O
2. Felles brukerutvalg  Merknad O
3. Rogaland fylkeskommune  Ingen merknad O
4. Veg- og utemiljøseksjonen  Merknad D

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Statens Vegvesen  Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til orientering.
2. Felles brukerutvalg  På generelt grunnlag bør det 

ved etablering av lekeplasser 
anlegges minumum
sandkasser, huskestativ og 
klatreapperat med 
rutsjebane.

O Rådmannen tar uttalen til orientering.

3. Rogaland 
fylkeskommune-
regional

 Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til orientering.

4. Veg- og 
utemiljøseksjonen

 Planbestemmelsene punkt 
4.4.1. Felles lekeplasser skal 
opparbeides etter PBL, 
seksjon vei og utemiljø gir 
ikke uttale til private 
lekeplasser.

 Planbestemmelsene punkt 
5.2. Denne foreslås fjernet. 
Den angitte eiendom har 
adkomst fra Havørnveien. 
Det vil anses som negativt 
for myke trafikanter dersom 
en tillater gangveien benyttet 
som adkomstvei for 
eksisterende bolig.

 Det stilles spørsmål om den 
angitte parkeringsplass for 
besøkende anses som 
tilstrekkelig stor i forhold til 
antall boenheter. 

 Snuhammer i offentlig vei 
ved K1 vist mindre en 
minstekravet i "Veinorm for 
Jæren". Denne må forlenges 
ca 2m mot sør/øst.

 Det vises ikke adkomst til 
lekeplass f_Lek 3. Hvordan 
er dette tenkt løst?

 Planbestemmelsene sier 
ingenting om krav til 
opparbeidelse av offentlige 

J

N

O

J

O

J

Er forslått endret i tråd med uttalen.

Rådmannen viser til at dette ligger 
inne fra tidligere regulering og ble 
vurdert i den forbindelse. En vil derfor 
ikke ta det ut i denne omgang. 

Rådmannen tar dette til orientering.

Dette er innarbeidet i fremlegg til 
vedtak under kart.

En viser til at denne ligger i et 
friluftsområde og har således god 
adkomst fra flere sider.
Det er lagt inn som rekkefølgekrav: 
”Offentlige veier skal opparbeides 
etter planer godkjent av Eigersund 
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veier. Disse skal opparbeides 
etter planer godkjent av 
Eigersund kommune.

 Krav om rekkefølgekrav i 
forhold til vegbelysning: 
”Veibelysning skal etableres. 
Minstekrav er langs alle veier 
som skal overtas offentlig.”

J

kommune.”

Er lagt inn i fremlegg til vedtak.

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.

Plankart
1. Snuhammer i offentlig vei ved K1 vist mindre en minstekravet i "Veinorm for Jæren". 

Denne må forlenges ca 2m mot sør/øst.

Bestemmelser
2. 4.4.1. Felles lekeplasser skal opparbeides etter PBL, og ” ..som må godkjennes av 

kommunen.” tas ut.
3. Rekkefølgekrav; ”Veibelysning skal etableres. Minstekrav er langs alle veier som skal 

overtas av det offenlige.”
4. Rekkefølgekrav; ”Offentlige veier skal opparbeides etter planer godkjent av Eigersund 

kommune.”

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planområdet ligger i tilknytning til et område som er regulert som fremtidig sentrumsområde 
på Hellvik.  Arealene nord, sør og øst for planavgrensningen er i gjeldende reguleringsplan 
disponert til friluftsområde. Lenger sør og øst for området ligger det frittliggende boliger. 
Området vest for planforslaget er regulert til frittliggende boligbebyggelse.

Terrenget i planområdet er kupert.

5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Planområdets størrelse er ca. 4 daa, og befinner seg i Hellvik. Plankartet viser hvor
planområdet befinner seg. Hovedgrunnen for dette arbeidet er å få en annen utnyttelse og 
struktur på boligområdet i K1.
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Planforslaget innebærer 11 nye boenheter mot 12 i illustrasjonsplan til gjeldende 
reguleringsplan samt at høyder i bestemmelsene er brakt i samsvar med de som er oppgitt 
på plankartet:.

5.1 Eksisterende bebyggelse
Det er ikke noe bebyggelse i området i dag innforbi K1, men det er eksisterende bebyggelse 
innforbi det totale planområdet.

5.2 Ny boligbebyggelse
Reguleringsendringen medfører at området skal inneholde ulike hustyper. 8 av husene har 
underetasje, mens 3 hus har alt på ett plan. Av husene med underetasje har 4 underetasje 
og hovedetasje, og de andre 4 har underetasje pluss to etasjer. Boligene er tenkt som 
småskala bebyggelse og skal i følge tiltakshaver ikke ruve i terrenget, og vil ha god 
landskapstilpasning. Det er laget sol/skygge diagram, som viser at både uteplass på egen 
tomt og friluftsområdet avsatt til lek vil ha gode solforhold. 

Maksimal mønehøgde målt fra topp grunnmur er 5,0 meter for tomt 1, 6, 7, 8, 9, 10 og 11. 
Tomt 2, 3, 4 og 5 har en maksimal mønehøgde på 6,5 meter målt fra topp grunnmur.
Området er nå utvidet nordover hvor terrenget ligger høyere, slik at byggehøyden på fem av 
husene på nordsiden av vegen vil overstige kote 29. Dette er en naturlig konsekvens av at 
husene vil ligge høyere i terrenget. Ingen av husene på sørsiden av vegen og huset på tomt 
1 vil overstige denne høyden. 
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5.3 Avkjørsel, frisikt og parkering
Hver bolig skal ha to biloppstillingsplasser, hvor den ene kan bli oppført som garasje. 
Garasjer kan oppføres med grunnflatei inntil 30 m². Maksimal mønehøgde er 5,0meter.Det 
skal også opparbeides en gjesteparkering på området med 4 parkeringer som er felles for 
hele området.I dette planforslaget er det parkering på egen tomt, noe som vurderes som en 
bedre løsning enn tidligere hvor parkering var lokalisert på motsatt side av offentlig veg.

Området blir tilknyttet det eksisterende vegnettet gjennom en avkjørsel fra Hellviksvegen, 
samme løsning som i gjeldende reguleringsplan. Vegen på selve planområdet er bare flyttet 
litt lenger mot nord, og vendehammeren er flyttet til andre siden av vegen. I forhold til 
trafikksikkerhet er det i reguleringsbestemmelsene lagt inn at en kan anlegge 
fartsreduserende tiltak, dersom det skulle være nødvendig. Gang/-sykkelveg er plassert på 
samme sted som i gjeldende plan, og kan knyttes til boligbebyggelsen nedenfor 
planområdet. 

5.3.1 Volum, dimensjoner og materialbruk
Planen redegjør i tilstrekkelig grad for ny bebyggelse på tomtene som omfattes av 
reguleringsendringen i K1. Det er utarbeidet 3D-illsutrasjon som viser den nye bebyggelsen i 
K1. Rådmannen vurderer at denne illustrasjonen også burde innheholde volum og høyder på 
annen boligbebyggelse som vil vises fra denne vinkelen. Dette vil gi et mer sannferdig bilde 
av hvordan den nye bebyggelsen vil harmonere med den andre boligbebyggelsen som vil 
kunne bygges i området. Dette er innarbeidet i forslag til vedtak.

5.3.5 Energibruk
I forhold til energibruk har boligene de største vindusflatene vendt direkte mot sør eller 
sørøst slik at en kan utnytte solvarmen. Alle boligene har mindre vinduer mot de andre 
himmelretningene, og en vegg helt uten vinduer. I forhold til vindskjerming vil bebyggelsen 
på nordsiden av vegen kunne skjermes av det bakenforliggende terrenget. Den nordligste 
bebyggelsen vil skjerme bebyggelsen lenger sør for vind. Den sørlige bebyggelsen har også 
garasjer på vestsiden av hver bolig som vil skjerme for vind fra denne kanten.

5.3.6 Byggelinjer
En viser til at det er vist byggelinjer i planen med henholdsvis 3 meter mot friluftsområder og 
offentlig veg. For tomt 11 er det kun 0,7 m byggelinje mot regulert friluftsformål, og en 
vurderer at dette er svært lite jfr. at en har utvidet boligbebyggelsen i K1 inn i friluftsområdet. 
I gjeldende reguleringsplan er det 4 meter byggelinje mot friluftsområdet. 
Det er vist byggegrense på 3m og frisiktsoner er vises på kartet. Hver tomt i K1 viser
frisiktsone på 3x20m og er slik at sonen ikke kan bebygges/beplantes i etterkant

Gang og sykkelveg og f-Parkering har inntegnet frisiktsoner.

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

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

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

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

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

6. TEKNISK INFRASTRUKTUR

6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt
Adkomst til planområdet og  kjøreveien innenfor planen er regulert til  offentlig trafikkområde. 
Det er viktig av vei, parkering, snu- og ellers manøvreringsareal ivaretas på en best mulig 
måte og i denne reguleringsplanen forutsettes det at for tomtene 1-6 skjer på den enkeltes 
tomt, mens for tomtene 7-11 forutsettes det at manøvrering skjer ut i offentlig veg. Dette 
vurderes som uheldig og vil kunne skape farlige situasjoner. Veien skal tas over av 
Eigersund kommune og det er ikke regulert inn annen veggrunn eller fortau. Det er vist 
tilstrekkelig parkeringsdekning i området. 

6.3 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler x 1 1 Grønn

Ulykke med gående/syklende X 1 1 Grønn

Gjelder 
tomtene 7-11.

Andre ulykkespunkter X 1 1 Grønn

Byggelinje mot veg x 1 1 Grønn

Kollektivtilbud x 1 1 Grønn

Det er vist byggegrense på 3m og frisiktsoner er viset på plankartet. Hver tomt i K1 viser 
frisiktsone på 3x20m og er slik at sonen ikke kan bebygges/beplantes i etterkant

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.
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6.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m x 1 1 Grønn

Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel jfr. kommuneplanen og følgende 
bestemmelsene til planen.

6.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling x 1 1 Grønn

Det er ikke redegjort fra tiltakshaver om hvordan avfallshåndtering er tenkt. En legger til 
grunn at DIM kjører inn i området og må benytte seg av innregulert snuhank. Med parkering 
helt ut i vegkanten for tomtene 7-11 vil dette kunne være uheldig jfr. at søppelbil må rygge i 
den indre delen av planområdet.  

7. UNIVERSELL UTFORMING:

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 

utforming ivaretas

x 1 1 Grønn

Universell utforming ivaretas i planforslaget, ifølge tiltakshaver, gjennom at det i 
reguleringsbestemmelsene er stilt krav til at prinsippene bak universell utforming skal legges 
til grunn for utforming av ute- og inneområder så langt det lar seg gjøre. Tilkomsten til alle 
boliger skal være universelt utformet. Alle boligene skal oppfylle tilgjengelighetskravene i 
teknisk forskrift frem til inngangspartiet, og fem av boligene skal være universelt utformet.
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

8. BARN OG UNGE/UTE OG OPPHOLDSAREAL

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

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Tilfredsstiller det krav til barn og unge 

– lek m.m

X 1 1 Grønn

Område for ute og oppholdsareal for 
den enkelte bolig

x 1 1 Grønn

Det er planlagt grøntområde mellom tomt 9 og 10, som skal opparbeides som lekeområde. 
100 m² av lekeområdet skal være universelt utformet. Det er ikke oppgitt om dette skal være 
en felles lekeplass eller offentlig lekeplass. Rådmannen legger til grunn at denne skal være 
felles for tomtene 1-11. Utarbeidete sol-/skyggediagram viser ifølge tiltakshaver at 
lekeområdet og den enkelte bolig vil ha tilfredsstillende solforhold. 

Når det gjelder forhold knyttet til tomtestørrelser og grad av utnyttelse er rådmannen noe 
usikker på hvordan dette vil løses på en god måte. Alle tomtene er relativt små, og de har 
ganske høy grad av utnyttelse. Dette innebærer at det vil kunne bli minimalt med uteområder 
igjen på hver tomt. Det må i tabell jfr. fremlegg til vedtak settes opp en oversikt over ute- og 
oppholdsareal for den enkelte bolig før planen legges ut til offentlig ettersyn samt fri- og 
lekeareal.
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Det er stilt rekkefølgekrav til at det skal opparbeides småbarnslekeplass som skal være 
ferdigstilt innen det kan gis brukstillatelse for boligene i området. Ved å ha lekeområde på 
sørsiden får planlagte boliger en bedre tilknytning til grøntområdet i sør hvor akebakken og 
ballplassen ligger. Det planlagte grøntområdet vil også kunne være en fordel for den allerede 
etablerte nabobebyggelsen. Det er regulert friluftsområde rundt boligområde med ballplass 
m.m.

9. SIKKERHET OG BEREDSKAP

9.1 Flom

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.2 Støy

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Støv og støy x 1 1 Grønn Ivaretatt i 
bestemmelsen
e.

I forhold til støy er avstanden fra planforslaget til fv. 44 over 200 meter, samtidig som 
terrenget og bebyggelse fungerer som skjermer mot støy. Fv. 67 ligger ca. 80 meter fra 
tiltaket, men her danner den eksisterende boligbebyggelsen en effektiv støyskjerm.  En ser 
det derfor som usannsynlig at planlagte boliger og deres uteoppholdsareal vil bli utsatt for 
støy over grenseverdiene. Det er også tatt inn et punkt i reguleringsbestemmelsene om at en 
ved byggesøknad skal dokumentere at boliger ikke utsettes for støy utover gjeldende 
retningslinjer, og eventuelle tiltak må iverksettes. 

9.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn

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

9.4 Vær og vind

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.5 Radon
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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 jfr. planbeskrivelsen. 

10. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn
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Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER
11.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

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

X 1 1 Grønn

Vassdragsområder inkl. 

drikkevannskilder/restriksjonsområder

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn Eikeskog.

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 

rødlistart

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.3 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

I forbindelse med eksisterende reguleringsplan ble det ved befaring av området gjort funn fra 
yngre steinalder og tidlig bronsealder. Funnet ble gjort langs Hellvikvegen og går delvis inn 
på felt K1. For å kunne bygge ut i området måtte det foretas en utgraving, noe som ble gjort i 
2007. 

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget.

11.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Friluftsliv og rekreasjon 

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

x 1 1 Grønn
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Reguleringsendringen medfører en reduksjon av regulert friluftsområde på 0,4 daa. 
Rådmannen har akseptert denne utvidelsen og viser til at den nye bebyggelsen totalt sett vil 
inneholder boligtyper for alle aldersgrupper og prisklasser samt at en ved å legge inn en ny 
lekeplass i front kompenserer for frafallet av friluftsområde. Videre vil en i det nye 
planforslaget i følge tiltakshaver bedre ivareta hensynet til lysforhold, tilgjengelighet, 
utearealer og parkeringsløsning. 

11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.6 Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk x 2 3 Gul

Vakre landskap x 1 1 Grønn

Den nye bebyggelsen vil delvis stikke over bakenforliggende høydedrag og vil således ligge i 
silhuett. Det er laget en illustrasjon som meget godt viser hvordan dette vil fremstå, selv om 
denne er tatt fra et relativt høyt punkt. Denne burde vært supplert av hvordan området vil 
virke fra sjøen (sør) og Trosaviga og fult utbygd også med bebyggelse i bakkant.

Det er en svakhet at det kun er ny bebyggelse i K1 som er vist i illustrasjonen. Et ferdig 
utbygd område gir ofte en annen opplevelse enn kun enkeltområder. Ofte vil helheten bidra 
til å dempe effekten av enkeltdeler og dermed vil landskapshensynet ofte ivaretas ved en 
ferdig utbygging. 

Det er spesielt høyden på tomtene 2-5 som fremstår som høye i forhold til bakenforliggende 
terreng. 

11.7 Terreng og terrengtilpassning

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Terreng x 2 3 Gul

Planlagt kotehøgde topp grunnmur TG fremgår av plankartet.Husene skal ha saltak, hvor 
takvinkel ikke skal overstige 30 grader. Byggehøyden skal, i følge plankartet i gjeldende 
reguleringsplan, ikke overskride kotehøgde 29. Området er nå utvidet nordover hvor 
terrenget ligger høyere, slik at byggehøyden på fem av husene på nordsiden av vegen vil 
overstige kote 29. Dette er en naturlig konsekvens av at husene vil ligge høyere i terrenget. 
Ingen av husene på sørsiden av vegen og huset på tomt 1 vil overstige denne høyden.

Tiltakshaver opplyser at boligene vil ha en delvis nedgravd underetasje, noe som gjør at det 
vil tilpasses det skrånende terrenget på en god måte. Det er også satt høydebegrensninger 
på bebyggelsen slik at den ikke skal bli for dominerende i landskapet i følge tiltakshaver. 

Bestemmelsene om mønehøgde differensieres i 
samsvar med planlagt prosjekt, hvilket innebærer 
at det på 7 tomter settes en maksimal 
mønehøgde som ikke skal overstige 5 meter. 
Dette gjelder 5 tomter i front, samt tomt 1 og 6.  
For tomtene 2, 3, 4 og 5 setter høyden over topp 
grunnmur til 6,5 meter.  

Samlet gir dette en høyde som gir et stort volum 
på deler av bebyggelsen som påvirker estetikk og
landskapstilpassning negativt slik rådmannen 
vurderer det da dette er et åpent og treløst 
landskap og påvirker et sentralt grøntdrag:

11.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Konsekvenser for naboer x 1 1 Grønn

Tilpassning til eksisterende 

omgivelser

x 1 1 Grønn

Tiltakshaver har ikke fremkommet med momenter som er av en slik karakter at en vurderer 
at planen vil ha urimelige eller vesentlige konsekvenser for naboer når det gjelder endring av 
utsikt og lignende i forhold til K1. Rådmannen viser til at det i vedtatt reguleringsplan ikke er 
samsvar mellom maks kotehøyde som er påført plankartet og de høyder som er oppført i 
bestemmelsene og at dette er blitt justert gjennom denne reguleringsendringen. Rådmannen 
vurderer det som korrekt at når en blir klar over en slik uoverensstemmelse, bør denne rettes 
opp slik at kart og bestemmelser stemmer overens. Dette av hensyn både til utbygger, men 
også for omgivelsene. Rådmannen vurderer at reguleringsplanen gjennom de foreslåtte 
endringene av bygningstype i K1 og å bringe bestemmelsene i tråd med plankart har foretatt 
en fornuftig avveining mellom utbygging og hensyn til eksisterende boligbebyggelse/bomiljø. 

11.12 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge x 1 1 Grønn

Tiltakshaver opplyser at det har blitt utarbeidet et sol-/skyggediagram, som viser at område
K1 har gode solforhold. 

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

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

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 

samfunn

X 1 1 Grønn

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

Det er ønskelig fra kommunen at det inngås utbyggingsavtale. 

13. NATURMANGFOLD

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Naturmangfold X 1 1 Grønn 1.

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

14. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Rådmannen viser til at en i hovedsak er enige i de vurderingene som er gjort i forhold til å ta 
et helhetlig grep når det gjelder bebyggelse i K1. En vurderer at en i planen har funnet en 
hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar hensynet 
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til omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte dersom en følger opp fremlegg til 
vedtak. 

Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsendringen i K1 vil kunne gi grunnlag for et 
godt bomiljø for de nye boligene. Det er en utfordring at en her legger opp til å endre regulert 
friluftsområde til boligområde, samtidig som en har knappe byggelinjer mot friluftsområdene. 
Samtidig er det positivt at en legger inn friluftsområde og nærlekeplass i front av området 
som tidligere var byggeområde for bolig. 

Ny bebyggelse vil kunne ligge i silhuett, men samtidig vil annen ny bebyggelse i bakkant 
muligens kunne bidra til å dempe dette inntrykket.

Videre er en i forbindelse med denne planprosessen blitt gjort oppmerksom på at plankart og 
bestemmelser ikke er i overensstemmelse og dette er innarbeidet i reguleringsplanen jfr. 
høringsutkastet. Rådmannen vurderer at dette gir en forutsigbar og entydig plan både for 
utbygger og omgivelsene.

Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt med de endringene som fremkommer i 
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 reguleringsendring for sentrumsområde Hellvik med kart datert 04.02.2013 og 
bestemmelser datert 05.02.2013 vedtas med følgende endringer i:

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
268832 Reguleringsendring Hellvik sentrum-bestemmelser.pdf
268833 Reguleringsendring Hellvik sentrum-oversikt snitt.pdf
268834 Reguleringsendring Hellvik sentrum-planbeskrivelse.pdf
268835 Reguleringsendring Hellvik sentrum-plankart.pdf
268836 Reguleringsendring Hellvik sentrum-ROS.pdf
268837 Reguleringsendring Hellvik sentrum-snitt 1.pdf
268838 Reguleringsendring Hellvik sentrum-snitt 2.pdf
268839 Reguleringsendring Hellvik sentrum-snitt 3.pdf
268840 Reguleringsendring Hellvik sentrum-sol og skygge.pdf
268841 Reguleringsendring Hellvik sentrum-Tabell uteoppholdsareal.pdf
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273761 Uttalelse reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik, felt K1
276458 Uttalelse reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik, felt K1

277505
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan for sentrumsområde 
Hellvik, felt K1

278155 Uttalelse til reguleringsplan for Hellvik sentrum, felt K1

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 26.11.2007
Stavanger Aftenblad; 
Dalane Tidende; 
Sem Hadland

Annonse - Kunngjøring diverse planer

2 U 29.11.2007 55 mottakere...
Kunngjøring - Reguleringplan for 
sentrumsområde Hellvik

3 I 19.05.2008
Rogaland 
Fylkeskommune 
v/Kulturseksjonen

Reguleringplan for sentrumsområde Hellvik

5 I 30.09.2011 Prosjektil Areal AS
Reguleringsendring felt K1, Hellvik sentrum -
igangsetting

6 I 07.10.2011 Barnas repr. i plansaker
Uttalelse - reguleringsendring felt K1, Hellvik 
sentrum

7 I 17.10.2011

Magne Tuen; 
Kaare Jostein Larsen; 
Torbjørn Valdemarsen; 
Thor-Inge Thrana; 
Torfinn Hansen; 
John Magne Aas; 
Kjetil Larsen

Reguleringsendring felt K1, Hellvik sentrum -
merknader til forslaget

8 I 18.10.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse vedr. reguleringsendring felt K1 Hellvik 
sentrum

9 X 31.10.2011 Prosjektil Areal AS
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring felt K1, Hellvik sentrum -
igangsetting

10 I 22.12.2011 Prosjektil Areal AS
Reguleringsendring Hellvik felt K1 - mulig 
innsigelse

11 I 10.01.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Reguleringsendring felt K1  Hellvik - mulig 
innsigelse

12 I 20.03.2012 Prosjektil
Retting av feil i bestemmelsene til 
reguleringsplan Hellvik sentrum

14 I 20.03.2012 Prosjektil
Søknad om endring av boligfelt K1 i 
reguleringsplan Hellvik sentrum

13 U 29.03.2012 Prosjektil Areal AS
Reguleringsplan for sentrumsområde Hellvik, felt 
K1 - justering/tilføyelser i planbeskrivelsen

15 I 20.08.2012 Prosjektil Areal AS
Reguleringsplan for Hellvik sentrum - retting av 
feil i reguleringsbestemmelsene

16 I 03.09.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsplan Sentrumsområde 
Hellvik gnr. 60 bnr. 13 OG 20 - retting av feil i 
reguleringsbestemmelsene

17 I 09.09.2012 Frank Hansen
Reguleringsplan for Hellvik sentrum, Eigersund 
kommune - retting av feil i 
reguleringsbestemmelsene.

18 I 29.10.2012 Prosjektil AS
Forslag til reguleringsendring for del av 
sentrumsområde Hellvik, felt K1
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20 I 16.11.2012 Siv.ing Trond Heskestad Gjennomgang av merkand fra nabo - felt K1
21 U 03.12.2012 51 mottakere... Varsel/informasjon om befaring
22 I 11.02.2013 Prosjektil Areal AS Hellvik sentrum - høringsutkast PTU 201/12

24 U 19.02.2013

Eigersund kommune 
teknisk avdeling; 
Eigersund kommune 
kommunalsjef kultur og 
oppvekst; 
Bjarne Rosenblad; 
Mattilsynet; 
Roger Tengsareid; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Dalane energi IKS; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Eigersund politistasjon; 
Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS; 
Dalane Miljøverk

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
for sentrumsområde Hellvik, felt K1 m.m

23 U 19.02.2013 40 mottakere...
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
for sentrumsområde Hellvik, felt K1 m.m

26 I 15.03.2013
Rogaland 
Fylkeskommune v/ 
Regionalutviklingsavd.

Uttalelse reguleringsplan for sentrumsområde 
Hellvik, felt K1

27 I 02.04.2013
Statens vegvesen v/ 
Region vest

Uttalelse reguleringsplan for sentrumsområde 
Hellvik, felt K1

29 X 12.04.2013 Dag Kjetil Tonheim
Uttalelse til reguleringsplan for Hellvik sentrum, 
felt K1

Parter i saken:
            

Anne Steensland Professor Hansteens gate 
45

4021 STAVANGER

N ASSERSEN BIRGER V/SOLVEIG 
ASSERSEN,GRØNEVIKV. 
13

4375 HELLVIK

N ASSERSEN HARRY JÆRVEIEN 1032 4375 HELLVIK
Astri E Steensland Øvre Stokkavei 42B 4023 STAVANGER

N BERNTSEN 
GUNNAR

LADBERGVEIEN 3 4375 HELLVIK

N BERNTSEN KURT 
JARLE

MARRAVEIEN 22 4375 HELLVIK

Bertelsen og 
Garpestad

Hovland 4375 HELLVIK

N BLOCK WATNE AS Postboks 1817 Vika 123
N EIA GRY HELEN FLÅTENVEIEN 3 4375 HELLVIK
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N EIA ROLF FLÅTENVEIEN 3 4375 HELLVIK
Ellen Svendsen Havørnvei 7 4375 HELLVIK

N FREDRIKSEN 
JOSEFINE

POSTBOKS 331 4379 EGERSUND

N FREDRIKSEN 
SIGURD

POSTBOKS 331 4379 EGERSUND

Hans Magne Hansen Asserv. 18 4375 HELLVIK
N HANSEN FRANK HELLVIKSVEIEN 62 4375 HELLVIK
N HANSEN HANS 

MAGNE
ASSERVEIEN 4375 HELLVIK

N HANSEN PAULFINN C/O HERBORG 
HANSEN,HELLVIKSVEIEN
85

4375 HELLVIK

N HANSEN THORLEIF JÆRVEIEN 1215 4375 HELLVIK
N HAUGSTAD HARRY 

OVE
HAVØRNVEIEN 3 4375 HELLVIK

N HEGRESTAD HELGA 
ÅSHILD

SEEHUSENS GATE 40 B 4024 STAVANGER

Hellvik Velforening v/ 
Bjørn Carlsen

Trosavikveien 37 4375 HELLVIK

N HELVIG KERRY 
JENNY

HUSABERGBAKKEN 107 C 4032 STAVANGER

Jakob Henriksen Helleviksveien 52 4375 HELLVIK
Johan Kvalbein Jærveien 1222 4375 HELLVIK

N JOHNSEN TOMAS KJERJANESVEIEN 8 4370 EGERSUND
N KLEV ASTRID 

BEATE
MARRAVEIEN 18 4375 HELLVIK

N KVALBEIN INGE HAVØRNVEIEN 5 4375 HELLVIK
N KVALBEIN INGRID 

THEODINE
SJUKEHUSVEIEN 38 B 4373 EGERSUND

Kåre Jostein Larsen Marraveien 8 4375 HELLVIK
N LARSEN JØRN HØGALEITET 30 4352 KLEPPE
N LARSEN KÅRE 

JOSTEIN
V/MILDRID 
SIQVELAND,MARRAVEIEN 
8

4375 HELLVIK

N LARSEN LEIV JÆRVEIEN 1222 4375 HELLVIK
N LARSEN SIGNE JÆRVEIEN 1222 4375 HELLVIK
N LARSEN TORILL 

JOHANNE
HØGALEITET 30 4352 KLEPPE

Maiken Svendsen Helleviksveien 98 4375 HELLVIK
N NODLAND SIGVALD 

BERNT
NODLANDSVEIEN 670 4372 EGERSUND

N OMLAND TORDIS 
JOHANNA

TROSAVIGVEIEN 19 4375 HELLVIK

N OPSTAD ASBJØRG 
JOHANNE

FLÅTENVEIEN 13 4375 HELLVIK

N OPSTAD MAGNE FLÅTENVEIEN 13 4375 HELLVIK
N REMME HARALD HAVØRNVEIEN 10 4375 HELLVIK
N SKÅRLAND HALLDIS 

HELENE
KLOKKARVEGEN 3 4360 VARHAUG

N STEENSLAND ANNE PROFESSOR 
HANSTEENS G. 45

4021 STAVANGER

N SVANES HENNI MARRAVEIEN 16 4375 HELLVIK

Side 407 av 999



19

N SVENDSEN ELLEN HAVØRNVEIEN 7 4375 HELLVIK
N SVENDSEN OLAV 

MIKAL
HAVØRNVEIEN 11 4375 HELLVIK

N SVENDSEN TOM HELLVIKSVEIEN 98 4375 HELLVIK
N THU ANNY-BODHILD 

MÆLAND
SVARTMEISVEIEN 4 4328 SANDNES

N THU LEIF MAGNE SVARTMEISVEIEN 4 4328 SANDNES
Tomas Johnsen Flåtenveien 9 4375 HELLVIK
Torill Johanne 
Remme

Høgaleitet 30 4352 KLEPPE

Trelast As Hellvik Hellvik 4375 HELLVIK
N TREND EIENDOM AS Solaveien 88 4316 SANDNES
N TUEN MAGNE MARRAVEIEN 10 4375 HELLVIK
N VALDEMARSEN 

TORBJØRN
MARRAVEIEN 6 4375 HELLVIK

N VATNAMOT OLGA V/ ADV HOGNE 
SKJERPE,POSTBOKS 
3214 KROSSEN

4398

N VESHOVDE MARIT MARRAVEIEN 10 4375 HELLVIK
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Mindre reguleringsendring FV 42 rassikring ved Gyavatnet
  

Sammendrag:
I forbindelse med detaljprosjektering av rassikring og tunell ved Gyavatnet ønsker en å foreta 
to mindre justeringer i planen. Dette gjelder justering av veilinje fra profil 500 til 900, for å 
redusere fylling i Gyavatnet, da denne har innvirkning på blant annet flomvannstand samt 
optimering av kurvatur i tunnelen fra profil 1070 til 2100. Ved å øke radius gjennom tunnelen 
og fjerne et rettstrekk forbedres siktforholdene samtidig som tunnelen blir 30 meter kortere.
Det er ikke kommet merknader tilendringen og det vil heller ikke vanskeliggjøre 
gjennomføringen av planen. Rådmannen anbefaler at en vedtar det som en mindre 
reguleringsendring. 

Saksgang:
PTU avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2013:
Det blir vedtatt følgende mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for 
rassikring av FV 42 ved Gyavatnet:

1. Flytting av veilinje fra profil 500 til 900, for å redusere fylling i Gyavatnet, da denne 
har innvirkning på blant annet flomvannstand.

2. Optimering av kurvatur i tunnelen fra profil 1070 til 2100 som medfører at en øker
radius gjennom tunnelen og fjerner et rettstrekk forbedres siktforholdene samtidig 
som tunnelen blir 30 meter kortere.

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i PBL.

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Mindre reguleringsendring FV 42 rassikring ved Gyavatnet

Eigersund kommune har mottatt en søknad om mindre reguleringsendring i tilknytning til 
reguleringsplan for Rundevoll-Hestnes. 

En vil i denne saken komme inn på følgende forhold:
1. vurdering om det er mindre vesentlig reguleringsendring
2. kort presentasjon av hva saken gjelder
3. gjennomgang av uttaler
4. rådmannens vurdering og konklusjon

1. Vurdering om det er vesentlig reguleringsendring
En vurderer dette til å være en mindre reguleringsendring etter §12-14 i PBL.
Det reises ofte spørsmål om hva som kan anses for "mindre reguleringsendring" av 
reguleringsplan. I noen grad må det være opp til et skjønn i det enkelte tilfelle hvor grensen 
går. Det er heller ikke gitt uttømmende retningslinjer jfr. tidligere lov. Selv om mindre endring 
av reguleringsplan behandles noe enklere enn reguleringsendring etter §12-14 jfr § 28-1 i 
gammel PBL gjelder bestemmelsene om samråd og medvirkning også for slike endringer, 
dvs. at bl.a. berørte sektormyndigheter må gis anledning til å uttale seg. Det er ikke 
klageadgang på avslag på en mindre vesentlig reguleringsendring.

Grensegangen mellom full regulering og en mindre endring av reguleringsplan er et 
skjønnsspørsmål som må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle utifra kriterier i loven. Viktige 
forutsetninger for å gjennomføre planen skal ikke forandres nevneverdig dersom endringen 
skal kunne behandles som "mindre endring", noe en mener denne justeringen ikke medfører. 
Endring av bestemmelser kan som hovedregel behandles som en mindre 
reguleringsendring. Videre kan justering av formålsgrenser komme inn under mindre 
reguleringsendring. 

Dersom det faste planutvalget er i tvil om endringen er mindre, bør saken uansett behandles 
som en vanlig reguleringsendring etter § 28-1 nr. 1.

Etter en samlet vurdering vil en konkludere at dette dreier seg om en mindre 
reguleringsendring, da viktige forutsetninger for å gjennomføre planen ikke blir endret og det 
er en justering av formålsgrenser. Dette vil så langt en vurderer det således komme inn 
under begrepet mindre vesentlig reguleringsendring og saken blir derfor fremmet etter §12-
14.

2. Kort presentasjon av hva saken gjelder

I forbindelse med utarbeidelse av arbeidstegninger kom det frem to forslag til endring av 
regulert veilinje. Første punkt er området fra profil 500-900 som utgjør en stor fylling i 
Gyavatnet og andre punkt er selve tunneltraseen fra profil 1070 - 2100.

Profil 500-900, fylling i Gyavatnet
Veilinjen i dette område ligger på fylling i Gyavatnet. I forbindelse med arbeidet for regulering 
har Statens Vegvesen utført grunnboringer i Gyavatnet. Disse viser stor utbredelse av leire 
og gytje på bunnen, opp til 8 meter totalt. Dette må fortrenges og lastes opp for å stabilisere 
ny veilinje. I forbindelse med høring på reguleringsplanen har NVE uttalt at det er lite 
ønskelig med fylling i vatnet.

Samtidig vurderer entreprenør at utfylling her er risikofylt arbeid og ønsker å redusere 
omfanget. I etterkant av reguleringsarbeidet er det kommet en rapport utarbeidet av COWI 
ang. flomberegninger for Gyavatnet som følge av utfylling. Denne viser at fylling i denne 
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ende av vatnet vil ha stor påvirkning av utløp og flomvannstand. For å redusere fylling 
foreslås det å flytte veilinjen tettere på fjellet, da dette begrenser mengden av fylling.

Konsekvensene av flyttingen blir en noe mer skjæring i profil 650-750 enn i opprinnelig trase.
Reguleringsplanens forbedrede kurvatur på veien og utvidelse bevares på strekningen, og
endringen går i null før tunnelportal i profil 970. Senter veilinje er flytter 7 meter i profil 690.

Profil 1000-2100
Under arbeidet med arbeidstegninger er opptegnet en ny linje for tunnelen uten rettstrek og 
med høyere radius. Begge tiltak for å forbedre stoppsikten i tunnelen, samtidig som tunnelen 
blir kortere. Opprinnelig radius i tunnelen var 500 meter, foreslått radius 850 meter.

Minste radius for å tilfredsstille stoppsiktkravet i tunnelen er beregnet til 459,4 meter.
Begge tunnelpåhugg er samme posisjon og samme vinkel som regulert, mens det bare er 
selve tunneltraseen som er flyttet.

Samtidig er vertikal kurvaturen endret slik at det er høybrekk i tunnelen med et fall på 0,5% i 
stedet for sammenhengende fall gjennom tunnelen på 0,27%. Dette for å sikre bedre 
vannavrenning. På det meste er traseen flyttet 40 meter.

Konsekvensen av endringen blir en 30 meter kortere tunnel med bedre siktforhold.

Gjennomgang av uttaler

Saken er sendt til uttale til grunneiere, naboer, lokale og statlige og regionale myndigheter. 
Det er ikke kommet inn merknader til kommunen.

Barn, unge
Ingen kjente.

Sikkerhet og beredskap jfr. §28-1
Ingen kjente.

Trafikksikkerhet, parkering m.m.
Vil bedre trafikksikkerheten.

Universell utforming:
Ingen kjente.

4. Rådmannens vurdering og konklusjon
Rådmannen viser til gjennomgang og vurdering i pkt. 1-3 og vil derfor etter en samlet 
vurdering innstille på at Miljøutvalget vedtar en mindre reguleringsendring i form av følgende 
justering av bestemmelsene:

1. Flytting av veilinje fra profil 500 til 900, for å redusere fylling i Gyavatnet, da denne 
har innvirkning på blant annet flomvannstand.

2. Optimering av kurvatur i tunnelen fra profil 1070 til 2100 som medfører at en øker 
radius gjennom tunnelen og fjerner et rettstrekk forbedres siktforholdene samtidig 
som tunnelen blir 30 meter kortere.

Rådmannen viser til at dette vil ha positive konsekvenser når det gjelder trafikksikkerhet, 
flom m.m. og vil anbefale at det vedtas en mindre reguleringsendring.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen kjente.
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Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Det blir ikke vedtatt mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for rassikring av 
FV 42 ved Gyavatnet.

Vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-14 i PBL.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
283601 Notat mindre reguleringsendring.pdf
283602 Gyadalen_vannlinjeberegning.pdf
283599 LAY_C_MINDRE REGULERINGSENDRING.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 23.04.2010 AnkoNova AS
Varsel om oppstart av planarbeid -
reguleringsplan for rassikring av FV 42 ved 
Gyavatnet

2 U 10.05.2010 AnkoNova AS
Høringsuttalelse fra felles brukeruvalg vedr. 
oppstart av planarbeid - reguleringsplan for 
rassikring av FV 42 ved Gyavatnet

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

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

5 I 21.05.2010
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Uttalelse - varsel om oppstart av reguleringsplan 
for rassikring av FV 42 ved Gyavatnet

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

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

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

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

11 I 31.08.2010
AnkoNova AS v/Svein 
Assersen

Planbeskrivelse - reguleringsplan for rassikring  
og utbedring av Fv42 ved Gyavatnet

12 U 06.09.2010 STATENS VEGVESEN Varsel/informasjon om befaring
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REGION VEST; 
SLETTEBØ INGEMAR; 
KLUNGLAND ASLE 
LARS; 
GYA TOR OLAV; 
GYA HÅKON HINNA; 
DALANE ENERGI IKS

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

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

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

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

18 U 18.03.2011

AnkoNova AS; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
Rogaland 
fylkeskommune -
samferdsel

Reguleringsplan for rassikring av FV 42 ved 
Gyavatnet - melding om vedtalk som må følges 
opp

19 U 12.07.2011

AnkoNova AS; 
Rogaland 
fylkeskommune -
samferdsel

Reguleringsplan for rassikring av FV 42 ved 
Gyavatnet - fremdrift

20 I 14.09.2011
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse - reguleringsplan - rassikring av FV42 
ved Gyavatnet

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

23 U 14.11.2011

STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
SLETTEBØ INGEMAR; 
KLUNGLAND ASLE 
LARS; 
GYA TOR OLAV; 
GYA HÅKON HINNA; 
DALANE ENERGI IKS

Varsel/informasjon om befaring

24 U 17.01.2012

STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
SLETTEBØ INGEMAR; 
KLUNGLAND ASLE 
LARS; 
GYA TOR OLAV; 
GYA HÅKON HINNA; 
DALANE ENERGI IKS

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for 
rassikring av FV 42 ved Gyavatnet

25 U 17.01.2012

Norges vassdrags- og 
energidirektorat; 
Bjarne Rosenblad; 
Mattilsynet; 
Roger Tengsareid; 
Helge Waage; 
Barnas representant i 
plansaker; 
Felles brukerutvalg; 
Sirdal kommune; 

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for 
rassikring av FV 42 ved Gyavatnet
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Rogaland 
fylkeskommune; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Dalane friluftsråd; 
Dalane Energi; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen; 
Landbrukskontoret; 
Eigersund politistasjon; 
Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS

26 I 06.03.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalse vedr. reguleringsplan for rassikring av FV 
42 ved Gyavatnet

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

30 I 20.05.2012 Statens vegvesen Beredskapsplan tunnel Fv 42 Gyadalen

31 I 21.05.2012
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Fv 42 Rassikring Gyadalen -  uttalelse

32 I 21.05.2012 AnkoNova AS
Reviderte dokumenter og tegninger for 
reguleringsplan for rassikring av FV 42 ved 
Gyavatnet

33 I 22.05.2012 Statens vegvesen
Geoteknisk kategori og konsekvensklasse, fylling 
i Gyavatnet

34 I 22.05.2012 Statens vegvesen
Fv42 Rassikring Gyadalen - kommentar til uttale 
NVE

35 I 04.06.2012 Statens vegvesen
Ingeniørgeologisk rapport - reguleringsplan for 
rassikring Fv 42 Gyadalen

36 U 26.06.2012

STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
SLETTEBØ INGEMAR;
KLUNGLAND ASLE 
LARS; 
GYA TOR OLAV; 
GYA HÅKON HINNA; 
DALANE ENERGI IKS

Kunngjøring - reguleringsplan for rassikring av 
FV 42 ved Gyavatnet

38 U 26.06.2012

Rogaland 
fylkeskommune; 
Dalane Energi; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen

Kunngjøring - reguleringsplan for rassikring av 
FV 42 ved Gyavatnet

39 N 26.06.2012
Kunngjøring - reguleringsplan for rassikring av 
FV 42 ved Gyavatnet

40 I 21.05.2013 Multiconsult AS
Søknad om mindre reguleringsendring FV42 
rassikring - del I
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Parter i saken:

            
N DALANE ENERGI IKS Postboks 400 4379 EGERSUND
N GYA HÅKON HINNA POSTBOKS 512 4376 HELLELAND

GYA TOR OLAV GYAVEIEN 90 4376 HELLELAND
N KLUNGLAND ASLE 

LARS
SIRDALSVEIEN 720 4376 HELLELAND

N SLETTEBØ INGEMAR SLETTEBØVEIEN 54 4376 HELLELAND
N STATENS VEGVESEN 

REGION VEST
Askedalen 4 6863 LEIKANGER
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Stavanger, i6. april 2013

DOKUMENTK0DE: 216606-1-RIVeg-NOT-GOl

TILGJENGELIGHEI: Åpen

Sammen d rag

— 2 uavhengige forslag til reguleringsendring av Plan for Fv42 Rassikring Gyadalen.

Prosjektet er under utførsel som totalentreprise med Statens Vegvesen som byggherre og et arbeidsfelleskap mellom

Kruse Smith AS og Risa AS som utførende entreprenør.

Første forslag er flytting av veilinje fra profil 500 til 900, for å redusere fylling i Gyavatnet, da denne har innvirkning på

blant annet flomvannstand.

Andre forslag er optimering av kurvatur i tunnelen fra profil 1070 til 2100. Ved å Øke radius gjennom tunnelen og

fjerne et rettstrekkforbedres siktforholdene samtidig som tunnelen blir 30 meter kortere.

00 16.4.2013 Notat, forslag til regulerings endringer Hans-Chr. David
REV. REV. DATO I BESKRIVELSE UTARBEIDET AV

MULTICONSIJIT I stokkamyrveien 13, Inngang Vest I 4313 Sandnes TIf: 51 224600 I multlconsult.no

Notat

OPPDRAG

EMNE

Fv42 Rassikring Gyadalen

Mindre reguleringsendring

OPPDRAGSGIVER Statens Vegvesen G Til orientering

Til: G Vennligst kommenter
: Svar imøtesees innen:

KOPI:

H
[ Harald lødemel Harald ledemel

[ KONTROLLERT AV GODKJENT AV
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Fv42 Rassikring Gyadalen multiconsult.no

Mindre reguleririgsendring

Innledning
Til reguleringsplan for Fv42 i Gyadalen foreslås 2 uavhengige mindre reguleringsendringer.

Prosjektet er under utførsel som totalentreprise med Statens Vegvesen som utbygger og et
arbeidsfellesskap mellom Kruse Smith AS og Risa AS som utførende entreprenør. Multiconsult AS i
Stavanger er innleid av entreprenør som rådgivende ingeniør på vei, konstruksjon og VA.

I forbindelse med utarbeidelse av arbeidstegninger kom det frem to forslag til endring av regulert
veilinje.

Første punkt er området fra profil 500-900 som utgjør en stor fylling i Gyavatnet og andre punkt er
selve tunneltraseen fra profil 1070-2100.

Berørte grunneiere er: Asle Lars Klungland, Gnr/Bnr: 83/12,4.

At forsLagene er uavhengige betyr at de ikke er en nødvendig følge av hverandre,

2 Profil 500-900, fylling i Gyavatnet
Veilinjen i dette område ligger på fylling i Gyavatnet. I forbindelse med arbeidet for regulering har
Statens Vegvesen utført grunnboringer i Gyavatnet. Disse viser stor utbredelse av leire og gytje på
bunnen, opp til 8 meter totalt. Dette må fortrenges og lastes opp for å stabilisere ny veilinje.

I forbindelse med høring på reguleringsplanen har NVE uttalt at det er lite ønskelig med fylling i
vatnet.

Samtidig vurderer entreprenør at utfylling her er risikofylt arbeid og ønsker å redusere omfanget.

I etterkant av reguleringsarbeidet er det kommet en rapport utarbeidet av COWI ang.
flomberegninger for Gyavatnet som følge av utfylling.

Denne viser at fylling i denne ende av vatnet vil ha stor påvirkning av utløp og flomvannstand.

For å redusere fylling foreslås det å flytte veilinjen tettere på fjellet, da dette begrenser mengden
av fylling.

Konsekvensene av flyttingen blir en noe mer skjæring i profil 650-750 enn i opprinnelig trase.

Reguleringsplanens forbedrede kurvatur på veien og utvidelse bevares på strekningen, og
endringen går i null før tunnelportal i profil 970.

Senter veilinje er flytter 7 meter i profil 690.

3 Profil 1000-2100
Under arbeidet med arbeidstegninger er opptegnet en ny linje for tunnelen uten rettstrek og med
høyere radius. Begge tiltak for å forbedre stoppsikten i tunnelen, samtidig som tunnelen blir
kortere. Opprinnelig radius i tunnelen var 500 meter, foreslått radius 850 meter.

Minste radius for å tilfredsstille stoppsiktkravet i tunnelen er beregnet til 459,4 meter.

Begge tunnelpåhugg er samme posisjon og samme vinkel som regulert, mens det bare er selve
tunneltraseen som er flyttet.

Samtidig er vertikal kurvaturen endret slik at det er høybrekk i tunnelen med et fall på 0,5% i stedet
for sammenhengende fall gjennom tunnelen på 0,27%, Dette for å sikre bedre vannavrenning.

På det meste er traseen flyttet 40 meter.

Konsekvensen av endringen blir en 30 meter kortere tunnel med bedre siktforhold.

16. april 2013 I Revision SIDE 2/2
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KONSEKVENSER AV
UTFYLLING I GYAVATN
RAPPORT

OPPORAGSNR. A037015

DOKUMENTNR. 1

VtRSJON 1

UTGtVELSESDM 11.02.2013

UrARBEEDET Gunnar Berg

KONTROLLERT Hans Vebjørn Kristorrersen 4 V• .1? ‘
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ADRESSE COWI AS

Jens WiIh&msens vei 4
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Postboks 123
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i Innledning

I forbindelse med rassikring av Fv 42 ved Gyavatn planlegges det ny vei langs Gyavatn. Denne veien
vil plasseres nærmere Gyavatn og f’1Iingen er planlagt å gå et stykke ut i magasinet. Det er utført
hydrauliske beregninger med Heeras for å vurdere effekten av denne utfyllingen.
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2 Modell

Figur 1. Oversikt over beregnet strekning med tverrprofller
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Utbredelsen av beregningsmodellen er vist i Figur 1. Modellen som er benyttet er Heeras 4.1.0.
Modellen er satt opp med grensebetingelse i Eldrevatn med normalhelning på 0.0001. Vannstander i
Gyavatn er upåvirket av vannstander i Eldrevatn. Modellen er satt opp med friksjonstall Manning’s fl lik
0.03 i magasin og elveløp og 0.06 på land.

Damtegning mottatt fra Dalane energi er benyttet til modellering av dammen. I forhold til
flomberegning fra 1996 så er det her funnet en større kapasitet i avløpet. I flomberegningen er det
benyttet konservative verdier. Det er en betydelig avrenning i terreng som nå er tatt med i den totale
avløpskapasiteten. Det er utarbeidet en modell for dagens situasjon som saminenlignes med en modell
med planlagt veifylling ved damområdet. Det er også en modell som viser et eksempel på
kompenserende tiltak.

3 Hydrologi

3.1 flomberegninger

Det er utført hydrauliske beregninger for flere ulike flomstørrelser. Flomstørrelsene er basert på
Flomberegning for Hellelandselva NYE, 2008 og Flomberegning Hellelandsvassdraget NYE 1996.
Beregningen fra 2008 er benyttet for flomstørrelser opp til en 200 årsflom (Q 200) og l000-årstlonmien
er hentet fra 1996 rapporten. Det er et unormalt stort sprang mellom Q200 og Ql000 men det skyldes
ulik beregningsmetodikk. Uansett så vil de benyttede verdiene gi et godt bilde av tiltakets konsekvenser
ved de ulike vannføringer. De beregnede tiomverdier opptil Q200 er beregnet ved å benytte like
spesifikke verdier som i rapporten fra 2008, De benyttede vannføringene er vist i Tabell 1

Gjentaksintervall Om 010 0200 0200+20% 01000

Vannføring m3/s 72 105 160 192 300

Tabell I Benyttede vannfw’inger

4 Resultater

Beregningene viser at det vil bli en liten påvirkning for vannstanden ved en slik utfylling som er
modellert i disse beregningene, Det er utfylhngen nær dammen som er av betydning og påvirker
strønmingsforholdene. Beregningene viser en økning i vannstanden som følge av tiltaket på 16 cm-28
cm ved forskjellige flomvannføringer. Resultatene fra beregningen er vist i Tabell 2. Det er vist
resultater fra to profiler oppstrøms for dammen. Beregningen med utvidelse av flomløp er bare et
eksempel på hvordan man kan øke avløpskapasiteten ut av vannet.

Damprofilene som er vist i Figur 3 til Figur 5 viser forskjeller i terrengprofil før og etter tiltak.
Terrengprofilet i figurene tilsvarer profil 915.
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Vannstand Vannstand Vannstand etter

dagens etter veifylling og
situasjon veifylli ng kompenserende

Prof il Flomstørrelse tiltak

936 Om 169.39 169.56 169.38

935 010 169.66 169.88 169.68

935 0200 170.03 17029 170.1

935 0200+20% 170.21 170.49 170.31

935 01000 170.7$ 171.04 170.9

915 Om 169.37 169.52 169.34

gis oio 169.63 169.82 169.63

gis 0200 169.98 170.18 170

915 0200+20% 170.14 170.35 170.18r 915 01000 170.64 170.8 170.67

Tabell 2 Resultater fra beregningen vannstana’er moh

Gwvaln Plan plaril 08.02.2013
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5 Konklusjon

Beregningene viser at en utfylling nær damstedet vil føre til en liten økning av vannstanden i Gyavatn.
økningen er avhengig av flomsituasjonen og varierer fra ca. 16 cm til 28 cm. Det er imidlertid enkelt å
utføre kompenserende tiltak ved å øke avløpskapasiten for dammen. 1 sørenden er det gode muligheter
til å etablere et lengre overløp, enten i naturlig terreng eller som et betong-overløp.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  13.05.2013
Arkiv: :FE-231, FA-L40
Arkivsaksnr.:
09/2936
Journalpostløpenr.:
13/13478

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

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
138/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

Kommunestyret 17.06.2013

Gebyrer etter plan- og bygningssloven, lov om 
seksjonering av fast eiendom og forskrift om begrensning 
av forurensning
  
Sammendrag:
Byggesaksgebyrene skal oppfylle selvkostprinsippet. Det vil si at byggesaksgebyret skal 
dekke kommunens kostnader til saksbehandling og tilsyn/oppfølging av ulovligheter.

Seksjon byggesak er nå skalert opp fra fem stillingshjemler til seks stillingshjemler.
Resultatet for 2012 viser at inntektene skulle vært ca 1,1 million kroner høyere enn det som 
er tilfelle for å oppnå 100 % selvkost ved seksjon byggesak. Lavere dekningsgrad enn 100% 
betyr at økonomiske midler som kunne vært benyttet til beste for eldre, skole, barnehage etc 
benyttes til å dekke kostnaden ved drift av seksjon byggesak.
Det er også avdekket skjevfordelte gebyrer for tiltak som forutsetter dispensasjon fra både 
kapittel 3.7a ”byggeforbud etter plan- og bygningsloven” § 1-8 og kapittel 3.7a ”formål i 
vedtatt plan”
På slik bakgrunn og med hensyn til at det er nå er lovpålagt med uavhengig kontroll og tilsyn 
er det nødvendig å revidere byggesaksgebyrene.

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er definert i Matrikkelen. 
Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene 
medfører. Gebyret er bygget opp av to elementer - et basisgebyr som avspeiler 
hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et 
arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. I tillegg kommer 
gebyr for godkjenning av ansvarlige samt gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner. 
Gebyret innbefatter saksbehandling og tilsyn i byggeperioden, gebyret utstedes til 
tiltakshaver.

I forhold til gebyrregulativet for 2012 er det foreslått at gebyr for boliger økes fra kroner 
7.177,- til 11.000,- og at gebyr for fritidsbolig økes fra 5.756,-til 10.000,-. Dette da denne type 
saker har vist seg tidskrevende for kommunen. 
Videre er det på grunn av tids og ressursbruken foreslått å øke gebyr for ”Andre bygg” og 
innføre tiltaksklasser med differensierte gebyr. Det er også foretatt mindre justeringer for at 
gebyrene skal gjenspeile tidsbruken og ligge så nær selvkost som mulig.
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Byggesakssjefen foreslår at det ved tiltak som forutsetter dispensasjon fra både kapittel 3.7a
i forskriften ”byggeforbud etter plan- og bygningsloven § 1-8” og kapittel 3.7a ”formål i vedtatt 
plan” kun ilegges 50% av hvert gebyr.
Videre foreslås at det ikke tas gebyr for trinnvis igangsettelse ved endring av ansvarsrett for 
enkelt foretak.

Rådmannen ønsker å påpeke at gebyr ikke skal være en inntektskilde for kommunen, og det 
er en forutsetning at gebyrene ikke skal gå til annet enn kommunens behandling av saker 
etter loven.
Saken legges fram på nytt for planteknisk utvalg juster etter signaler i møte 30.04.13. 

Saksgang:
Planteknisk utvalget innstiller til kommunestyret som avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 13.05.2013:

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.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Saken ble lagt fram forbehandling for planteknisk utvalg den 30.04.13. Det ble vedtatt å 
sende saken tilbake til administrasjonen.

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.”

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.
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Gjeldende gebyrregulativ ble behandlet av miljøutvalget den 15.06.10 som sak M-77/10 og 
vedtatt av kommunestyret den 21.06.2010.

07.12.2010 Miljøutvalget
Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

M-151/10 Vedtak:

Miljøutvalget 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.

Vedtaket er enstemmig.

20.12.2010 Kommunestyret
Møtebehandling:

Votering:
Miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

KS-083/10 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Den enkelte kommune kan i følge plan- og bygningsloven (2008) § 33-1 gi forskrift om gebyr 
til kommunen for behandling av søknader. Utgangspunktet for gebyr er at de helt eller delvis 
skal dekke kommunens kostnader til saksbehandlingen, og således sette kommunen i stand 
til å foreta en forsvarlig behandling av sakene. Gebyr skal ikke være en inntektskilde for 
kommunen, og det er en forutsetning at gebyrene ikke skal gå til annet enn kommunens 
behandling av saker etter loven.
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Plan- og bygningslovens § 33-1. Gebyrer:
Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om 
tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller 
forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Gebyret 
skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. I gebyret kan det 
inkluderes utgifter til nødvendig bruk av sakkyndig bistand under tilsyn. Andelen av gebyr 
som innkreves for tilsyn skal framgå av regulativet. Tiltakshaver kan selv sørge for de 
nødvendige utredninger. 

Eier skal betale gebyr for kostnadene for behandling av søknad om driftstillatelse og for 
driftskontroll til vedkommende myndighet. Gebyr for driftskontroll kan helt etter delvis dekkes 
av årsavgiften. 

Hovedtrekk - endringer i gebyrregulativet
Rådmannen ønsker at byggesaksgebyrene i størst mulig grad gjenspeiler faktisk 
ressursbruk. Det vil si at ressurs og tidsbruken ved saksbehandlingen legges til grunn ved 
fastsettelsen av de enkelte gebyrer. Dette gir forståelse og forutsigbarhet. 
For å imøtekomme dette, har rådmannen foreslått noen endringer i gebyrregulativet som 
medfører at: 

- tiltaksgebyr for § 20-2 (kapittel 2) økes fra kroner 2.668,- til 3.000,-
- gebyr for ”andre tiltak” (kapittel 3.5 a-e, i og l) økes fra kroner 2.668,- til 3.000,-
- gebyr for ”andre tiltak” (kapittel 3.5 f) økes fra kroner 2.826,- til 4.000,-
- saksbehandling som påløper i forbindelse med forhold i strid med bestemmelsene i 

plan- og bygningsloven og forurensingsloven samt tilsyn i disse tilfeller gebyrlegges 
med kroner 900,- pr time. 

- I de tilfeler der søkere kunne innhentet uttale/samtykke selv – for eksempel ved 
dispensasjon fra veglovens § 29. I legges et samordningsgebyr på kroner 900,-.

- gebyret for boliger økes fra kroner 7.177,- til 11.000,-
- gebyr for fritidsbolig økes fra 5.756,-til 10.000,-
- Det skal ikke tas gebyr for trinnvis igangsettelse ved endring av ansvarsrett for enkelt 

foretak.

Sammenligning med andre kommuner
Utgangspunktet for de foreslåtte gebyr er at gebyret helt eller delvis skal dekke kommunens 
kostnader til saksbehandlingen, og således sette Eigersund kommunen i stand til å foreta en 
forsvarlig behandling av sakene. Den enkelte kommunes kostnader vil variere fra kommune 
til kommune ut fra organisering og lokale forhold. 

Det ble i PTU-møte den 30.04.13 etterlyst en sammenlikning av gebyrene med andre 
kommuner på samme størrelse som Eigersund kommune. Vedlagt saken følger 
gebyrregulativ for Haugesund kommune, Sola kommune, Arendal  kommune, Søgne 
kommune og Mandal kommune. 

Enebolig
150 kvm bruksareal

Fritidsbolig
90 kvm bruksareal

Garasje
under 50 kvadrat

Deling
under 2 dekar

Haugesund 13.200,- 13.200,- 6.350,- 3.800,-
Sola 12.910,- 10.350,- 2.070,- 1.300,-
Arendal 12.955,- 9.790,- 6.210,- 7.000,-/4.000,-
Søgne 10.520,- 10.520,- 5.260,- 6.310,-
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Mandal 19.400,- 19.400,- 5.600,- 9.700,-/2.700,-
Eigersund 11.000,- 10.000,- 3.000,- 4.000,-

Gebyrregulativ for Hå kommune er ikke vedlagt da Hå kommune er i prosess med å skalere 
opp sin seksjon byggesak med en ny saksbehandler fra 3 til 4 og skal gjennomføre endringer 
av gebyr til selvkostprinsippet. For øvrig er kommunene signifikant forskjellige med 
byproblematikk i Eigersund og mer landbruksrelaterte utfordringer i Hå.

Byggesakssjefen har ikke vedlagt gebyrregulativ for Time kommune (selv om Bryne er en by) 
da Time kommune ikke har kystlinje og derfor eksempelvis unngår all arbeidskrevende 
behandling knyttet til byggeforbudet i 100-metersbeltet. 

Saksbehandlers vurderinger:
Seksjon byggesak har nå 6 stillinger. Ressursene ved seksjon byggesak er svært gode og 
setter oss i stand til å løse våre oppgaver raskt og effektiv. Til orientering kan opplyses om at 
antall saker i restanser er redusert fra 433 i september 2012 til 255 i mai 2013. Forventet 
saksbehandlingstid er innefor de lovregulerte frister på henholdsvis 12 og 3 uker. Videre er 
saksbehandlingstiden for dispensasjoner redusert fra ca 12-14 måneder til rundt 6 måneder.

Endringene i gebyrregulativet for byggesaker medfører en tydeliggjøring av faktisk 
ressursbruk på den enkelte sak samtidig som man tar hensyn til selvkostprinsippet. 
Dette vil etter byggesakssjefens vurdering medføre at gebyrene gir større rettferdighet og på 
en bedre måte synliggjøre arbeidsomfanget med den enkelte sak. 

Dispensasjonsgebyrene
Det er avdekket skjevfordelte gebyrer for tiltak som forutsetter dispensasjon fra både kapittel 
3.7a ”byggeforbud etter plan- og bygningsloven” § 1-8 og kapittel 3.7a ”formål i vedtatt plan”
Ved tiltak som forutsetter dispensasjon for begge forhold skal det etter gjeldende forskrift 
ilegges et gebyr på 2 ganger 16.747,-. Altså kroner: 33.494,-. Et slikt gebyr står ikke i forhold 
til det arbeidet som seksjon byggesak har med slike søknader med tilhørende høringsrunder, 
utale og politisk behandling. 
Dispensasjonsgebyrene justeres for øvrig opp til ”hel hundre”. 

Tiltaksgebyr
Byggesaksgebyrene skal oppfylle selvkostprinsippet. Gebyret for ”Tiltak som krever søknad 
om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver” plan- og bygningslovens § 20-2 (kapittel 2 
a,b,c,d) økes fra kroner 2.668,- til 3.000,- . 
Gebyr for ”andre tiltak” (kapittel 3.5 a-e, i og l) økes fra kroner 2.668,- til 3.000,-
Gebyr for ”andre tiltak” (kapittel 3.5 f) økes fra kroner 2.826,- til 4.000,-
Gebyr for ”andre tiltak” (kapittel 3.5 g) økes fra kroner 3..335,- til 4.000,-
Gebyret for boliger økes fra kroner 7.177,- til 11.000,- og gebyr for fritidsbolig økes fra 
5.756,-til 10.000,- på grunn av tids og ressursbruken.

Tilsyn og saksbehandling av forhold i strid med plan- og bygningsloven
Plan- og bygningslovens § 25-1. Tilsynsplikt:
Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte 
tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. 
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Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal føre tilsyn 
ved allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold. 
Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift fra departementet. 

Kommunen kan samarbeide med andre kommuner eller instanser om tilsyn. 

Kommunen har plikt til å føre tilsyn i minimum 10 % av byggesakene.
Videre bør tilsyn etter plan- og bygningsloven kunne gebyrlegges i tilsynssaker som ikke er 
vilkårlig valgt ut, men som følger av forhold på den annen parts side. Et tilsyn tar ca. 3-5 
timer (med for- og etterarbeid) og bør derfor gebyrlegges med kroner 2.700,-.
Seksjon byggesak bruker ca 50 % stilling på tilsynsarbeidet.

Plan- og bygningslovens § 32-1. Plikt til å forfølge ulovligheter:
Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. 
       Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten. 
Beslutning om dette er ikke enkeltvedtak. 

Vedrørende forurensningsloven
Eigersund kommune er pålagt ansvar i forhold til forurensningslovens bestemmelser.

§ 48. (forurensningsmyndighetens oppgaver)

       Forurensningsmyndigheten skal føre tilsyn med den alminnelige forurensningssituasjon og med 
forurensninger fra de enkelte kilder. Forurensningsmyndigheten skal også føre tilsyn med 
håndteringen av avfall. 

       Forurensningsmyndigheten skal gjennom råd, veiledning og opplysning arbeide for å motvirke 
forurensninger og avfallsproblemer og se til at reglene i loven og vedtak i medhold av loven blir fulgt. 

§ 52a. (gebyrer)

       Forurensningsmyndigheten kan gi forskrift om gebyrer for behandling av tillatelser etter denne lov, 
eller forskrift fastsatt i medhold av loven, og for kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre at loven 
eller vedtak i medhold av loven blir fulgt. Gebyrene settes slik at de samlet ikke overstiger 
forurensningsmyndighetens kostnader ved saksbehandlingen eller kontrollordningen. 

       Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg. 

Saksbehandling som påløper i forbindelse med forhold i strid med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven og forurensingsloven samt tilsyn i disse tilfeller gebyrlegges med kroner 900,-
pr time. 

Samordning etter andre lovverk
Kommunen har oppgaven som samordner når tiltak er avhengig av uttalelse, vurdering 
og/eller samtykke fra andre forvaltningsorganer. Der søkere kunne innhentet uttale/samtykke 
selv – for eksempel ved dispensasjon fra veglovens § 29 bør samordning gebyrlegges. 
Gebyret settes til 900,- i samsvar med dagens bestemmelser i kapittel 3.9.a. 
”Saksbehandlings per medgått time”. 

Nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll tredde i kraft 1. januar 2013. For kommunene 
som lokal bygningsmyndighet, innebærer dette flere oppgaver. Kommunen skal blant annet 
påse at byggesaken er belagt med tilstrekkelig ansvar i forhold til tiltaksklasser samt
nødvendige kontrollforetak. I tillegg skal kommunen behandle søknad om ansvarsrett og 
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vurdere om det er grunnlag for å utstede midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest der 
kontrollforetaket rapporterer om åpne avvik. I noen tilfeller må kommunen også vurdere 
uavhengighet og unntak fra kontroll. Kontrollreglene stiller nye krav både til byggenæring
og kommune.

Vedrørende forslag om redusert gebyr i delingssaker i LNF-områder
Det ble i PTU møte den 30.04.13 foreslått/drøftet om det ved saksbehandling av 
delingssaker som omfattes av både jordlov og plan- og bygningslov kunne reduseres 
basisgebyret etter plan- og bygningsloven med 50%. Administrasjonen har sett på forslaget 
men da delingssaker i LNF-områder er svært arbeidskrevende saker hvor flere overordnete 
instanser kan være involvert (Fylkesmannen må gi sin utale) og ut fra prinsippet om at 
gebyret skal dekke de faktiske kostnadene som kommune har for å ferdigbehandle en sak,
kan ikke rådmannen anbefale en reduksjon av gebyret. 

Signifikante særtrekk ved organiseringen i Eigersund kommune
Organisasjonen Eigersund kommune lever i en ”papirverden” og oppnår ikke 
effektiviseringsgevinster som en ”digitalverden” kan gi.

Seksjon byggesak har i dag en lite strømlinjeformet saksflyt da det aller meste av 
saksbehandlingen forutsetter saksbehandling ved papirer. Eksempelvis må 
arealplaner/reguleringsplaner og historiske dokumenter for den aktuelle eiendom letes frem 
fra uoversiktlige arkiver og kopieres til fremtidig referanse i saksbehandlingen, godkjente 
dokumenter/papirer må kopieres og sammen med vedtak postlegges til en rekke 
parter/instanser og så videre. 

Dette i kontrast til for eksempel Time kommune som har digitalisert hele 
byggesaksbehandlingen, herunder planarkiv og byggesaksarkiv. 
Samtidig som det eksempelvis i Time kommune er opprettet en dedikert postsentral som 
utfører alt merkantilt arbeid, utfører saksbehandlerne i Eigersund kommune det meste av det 
merkantile arbeidet selv. Dette fører til oppstykking av arbeidsdagen og representerer en 
betydelig utfordring for effektiviteten.

Seksjon byggesak gjør sin saksbehandling med utgangspunkt i reguleringsplaner utarbeidet 
av plankontoret. Et problem i Eigersund kommune er at vedtatte reguleringsplaner kommer 
svært sent inn i planarkivet (planarkivet er et stålskap hvor saksbehandler må gå for å finne 
gjeldende plan med bestemmelser når en søknad om byggetillatelse skal behandles).
Når en reguleringsplan er vedtatt av kommunestyret er planen juridisk bindende for 
arealbruken innen området og Eigersund kommune kan komme i erstatningsansvar dersom 
man gir byggetillatelse på sviktende grunnlag. 
Når saksbehandler ikke finner reguleringsplanen, eller er utrygg på hvilken plan som gjelder,
skaper dette stor frustrasjon blant medarbeidere ved seksjon byggesak og mye tid går bort i 
leting.   

En annen usikkerhetsfaktor er at mange reguleringsplaner ikke er oppdatert. Endringer 
(reguleringsendringer) er ikke inntegnet på plankartet som ligger i planarkivet.  
Det er obligatorisk for saksbehandlerne å sette seg inn i gjeldende reguleringsplan for 
området før byggetillatelse kan gis. Når planen ikke ligger i arkivet skaper dette store 
problemer for saksbehandlingen. Ikke minst stjeler dette mye tid.
Mange kommuner har løst dette problemet ved å gjøre reguleringsplanene tilgjengelig for 
saksbehandlere, publikum og andre på internett. 
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Videre brukes mye tid og ressurser på saksframstilling for politisk nivå.  I 2012 forfattet 
seksjon byggesak 79 saksframlegg til planteknisk utvalg. Dette er svært arbeidskrevende og 
forlenger saksbehandlingstiden, og følgelig også behandlingsgebyrene.
Byggesakssjefen har tidligere foreslått økt delegasjon men dette synes ikke å være ønskelig 
fra politisk nivå.

Videre opplever man en stadig økende pågang knyttet til innsyn i dokumenter etter 
offentlighetsloven. Dette arbeidet kan være svært tidkrevende og kan ikke gebyrlegges. 
Dette arbeidet må etter dagens ordning dekkes over byggesaksgebyret.

Eigersund kommune ønsker å tilby ”byggesak over disk” til sine innbyggere, næringsliv og 
andre med interesser her. ”Byggesak over disk” tar tid og må dekkes inn over 
gebyrregulativet. 

I tillegg medfører meglertjenesteordningen ”Infoland” en kostnad for seksjon byggesak da 
arbeidet går langt utover de inntektene man har med tjenesten.

Byggesakssjefen vil i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2013 gi planteknisk 
utvalg en orientering/evaluering av hvordan det nye gebyrregulativet har fungert. 

Konklusjon:
Kommunen må vedta nytt gebyrregulativ for byggesaksdelen (kapittel 1, 2 og 3 i 
gebyrregulativet) for å tilpasse seg selvkostberegningen og faktiske kostnader for drift av 
seksjon byggesak.
Rådmannen anbefaler at planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret som foreslått.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.

Økonomiske konsekvenser:
Det er i budsjett for 2013 forutsatt at seksjon byggesak går til selvkost.
I forslaget til gebyrregulativ er det lagt opp til at kommunen gjennom gebyrene fullt ut skal få 
dekket sine faktiske kostnader med arbeider etter plan- og bygningsloven. Lavere gebyrer 
enn de foreslåtte kan innebære at kommunen må subsidiere disse tjenestene. 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Endring i inntekter -500.000 -1.000.000 -1.000.000

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
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Vedta andre gebyrsatser enn de forslått.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

275138
Gebyrer etter plan- og bygningsloven, lov om seksjonering av fast eiendom, forskrift 
om begrensning av forurensning - byggesak 2013

277841 gebyr
278348 gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2013.pdf
278376 generell del.doc
282215 Gebyrregulativ Arendal kommune.pdf
282491 gebyr haugesund kommune.pdf
282492 gebyr mandal kommune.pdf
282493 gebyr sola kommune.pdf
282494 gebyr søgne kommune.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 X 02.12.2009
Gebyrregulativ byggesaker - framlagt i 
miljøutvalgets møte 17.11.09

3 X 02.12.2009
Endringene som ble vedtatt - Gebyrregulativ 
byggesaker - framlagt i miljøutvalgets møte 
17.11.09

6 X 06.10.2010 Jarle Valle
Vedr. økonomirapportering for januar - august -
mangler kommentar

7 I 30.01.2012
Maria Istad; 
Katrine Kirkhaug; 
Marius Hausken

Forespørsel gebyrregulativ i kommunen
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  17.04.2013
Arkiv: :FE-231, FA-L40
Arkivsaksnr.:
09/2936
Journalpostløpenr.:
13/9164

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

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
084/13 Planteknisk utvalg 30.04.2013

Kommunestyret 17.06.2013

Gebyrer etter plan- og bygningsloven, lov om seksjonering 
av fast eiendom, forskrift om begrensning av forurensning 
- byggesak 2013
  
Sammendrag:
Byggesaksgebyrene skal oppfylle selvkostprinsippet. Det vil si at byggesaksgebyret skal 
dekke kommunens kostnader til saksbehandling og tilsyn/oppfølging av ulovligheter.
Resultatet for 2012 viser at inntektene skal vært minst 1,1 million kroner høyere enn det som 
er tilfelle for å oppnå 100 % selvkost ved seksjon byggesak.
Det er også avdekket urimelig høye gebyrer for tiltak som forutsetter dispensasjon fra både 
kapittel 3.7a ”byggeforbud etter plan- og bygningsloven” § 1-8 og kapittel 3.7a ”formål i 
vedtatt plan”
På slik bakgrunn og med hensyn til at det er nå er lovpålagt med uavhengig kontroll og tilsyn 
er det nødvendig å revidere byggesaksgebyrene.

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er definert i Matrikkelen. 
Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene 
medfører. Gebyret er bygget opp av to elementer - et basisgebyr som avspeiler 
hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et 
arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. I tillegg kommer 
gebyr for godkjenning av ansvarlige samt gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner. 
Gebyret innbefatter saksbehandling og tilsyn i byggeperioden, gebyret utstedes til 
tiltakshaver.

I forhold til gebyrregulativet for 2012 er det foreslått at gebyret for boliger økes fra kroner 
7.177,- til 11.000,- og at gebyr for fritidsbolig økes fra 5.756,-til 10.000,-. Dette da denne type 
saker har vist seg å være tidskrevende for kommunen. 
Videre er det på grunn av tids og ressursbruken foreslått å øke gebyr for ”Andre bygg” og 
innføre tiltaksklasser med differensierte gebyr. Det er også foretatt mindre justeringer for at 
gebyrene skal gjenspeile tidsbruken og ligge så nær selvkost som mulig.

Byggesakssjefen foreslår at det ved tiltak som forutsetter dispensasjon fra både kapittel 3.7a
i forskriften ”byggeforbud etter plan- og bygningsloven § 1-8” og kapittel 3.7a ”formål i 
vedtatt plan” kun ilegges 50% av hvert gebyr.

Saksgang:
Planteknisk utvalget innstiller til kommunestyret som avgjør saken.
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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.”

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.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Gjeldende gebyrregulativ ble behandlet av miljøutvalget den 15.06.10 som sak M-77/10 og 
vedtatt av kommunestyret den 21.06.2010.

07.12.2010 Miljøutvalget
Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

M-151/10 Vedtak:
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Miljøutvalget 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.

Vedtaket er enstemmig.

20.12.2010 Kommunestyret
Møtebehandling:

Votering:
Miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

KS-083/10 Vedtak:

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.

Vedtaket er enstemmig.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Den enkelte kommune kan i følge plan- og bygningsloven (2008) § 33-1 gi forskrift om gebyr 
til kommunen for behandling av søknader. Utgangspunktet for gebyr er at de helt eller delvis 
skal dekke kommunens kostnader til saksbehandlingen, og således sette kommunen i stand 
til å foreta en forsvarlig behandling av sakene. Gebyr skal ikke være en inntektskilde for 
kommunen, og det er en forutsetning at gebyrene ikke skal gå til annet enn kommunens 
behandling av saker etter loven.

Plan- og bygningslovens § 33-1. Gebyrer:
Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om 
tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter denne lov eller 
forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Gebyret 
skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. I gebyret kan det 
inkluderes utgifter til nødvendig bruk av sakkyndig bistand under tilsyn. Andelen av gebyr 
som innkreves for tilsyn skal framgå av regulativet. Tiltakshaver kan selv sørge for de 
nødvendige utredninger. 

Eier skal betale gebyr for kostnadene for behandling av søknad om driftstillatelse og for 
driftskontroll til vedkommende myndighet. Gebyr for driftskontroll kan helt etter delvis dekkes 
av årsavgiften. 

Hovedtrekk - endringer i gebyrregulativet
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Rådmannen ønsker at byggesaksgebyrene i størst mulig grad gjenspeiler faktisk 
ressursbruk. Det vil si at ressurs og tidsbruken ved saksbehandlingen legges til grunn ved 
fastsettelsen av de enkelte gebyrer. Dette gir forståelse og forutsigbarhet. 
For å imøtekomme dette, har rådmannen foreslått noen endringer i gebyrregulativet som 
medfører at:

- tiltaksgebyr for § 20-2 (kapittel 2) økes fra kroner 2.668,- til 3.000,-
- gebyr for ”andre tiltak” (kapittel 3.5 a-e, i og l) økes fra kroner 2.668,- til 3.000,-
- gebyr for ”andre tiltak” (kapittel 3.5 f) økes fra kroner 2.826,- til 4.000,-
- saksbehandling som påløper i forbindelse med forhold i strid med bestemmelsene i 

plan- og bygningsloven og forurensingsloven samt tilsyn i disse tilfeller gebyrlegges 
med kroner 900,- pr time.

- I de tilfeler der søkere kunne innhentet uttale/samtykke selv – for eksempel ved 
dispensasjon fra veglovens § 29. I legges et samordningsgebyr på kroner 900,-.

- gebyret for boliger økes fra kroner 7.177,- til 11.000,-
- gebyr for fritidsbolig økes fra 5.756,-til 10.000,-

Saksbehandlers vurderinger:
Endringene i gebyrregulativet for byggesaker medfører en tydeliggjøring av faktisk 
ressursbruk på den enkelte sak samtidig som man tar hensyn til selvkostprinsippet. 
Dette vil etter byggesakssjefens vurdering medføre at gebyrene gir større rettferdighet og på 
en bedre måte synliggjøre arbeidsomfanget med den enkelte sak. 

Dispensasjonsgebyrene
Det er avdekket urimelig høye gebyrer for tiltak som forutsetter dispensasjon fra både kapittel 
3.7a ”byggeforbud etter plan- og bygningsloven” § 1-8 og kapittel 3.7a ”formål i vedtatt plan”
Ved tiltak som forutsetter dispensasjon for begge forhold skal det etter gjeldende forskrift 
ilegges et gebyr på 2 ganger 16.747,-. Altså kroner: 33.494,-. Et slikt gebyr står ikke i forhold 
til det arbeidet som seksjon byggesak har med slike søknader med tilhørende høringsrunder, 
utale og politisk behandling. 
Dispensasjonsgebyrene justeres for øvrig opp til ”hel hundre”. 

Tiltaksgebyr
Byggesaksgebyrene skal oppfylle selvkostprinsippet. Gebyret for ”Tiltak som krever søknad 
om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver” plan- og bygningslovens § 20-2 (kapittel 2 
a,b,c,d) økes fra kroner 2.668,- til 3.000,- .
Gebyr for ”andre tiltak” (kapittel 3.5 a-e, i og l) økes fra kroner 2.668,- til 3.000,-
Gebyr for ”andre tiltak” (kapittel 3.5 f) økes fra kroner 2.826,- til 4.000,-
Gebyr for ”andre tiltak” (kapittel 3.5 g) økes fra kroner 3..335,- til 4.000,-
Gebyret for boliger økes fra kroner 7.177,- til 11.000,- og gebyr for fritidsbolig økes fra 
5.756,-til 10.000,- på grunn av tids og ressursbruken.

Tilsyn og saksbehandling av forhold i strid med plan- og bygningsloven
Plan- og bygningslovens § 25-1. Tilsynsplikt:
Kommunen har plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte 
tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. 
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Kommunen skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal føre tilsyn 
ved allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold. 
Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift fra departementet. 

Kommunen kan samarbeide med andre kommuner eller instanser om tilsyn. 

Kommunen har plikt til å føre tilsyn i minimum 10 % av byggesakene.
Videre bør tilsyn etter plan- og bygningsloven kunne gebyrlegges i tilsynssaker som ikke er 
vilkårlig valgt ut, men som følger av forhold på den annen parts side. Et tilsyn tar ca. 3-5 
timer (med for- og etterarbeid) og bør derfor gebyrlegges med kroner 2.700,-.
Seksjon byggesak bruker ca 50 % stilling på tilsynsarbeidet.

Plan- og bygningslovens § 32-1. Plikt til å forfølge ulovligheter:
Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven. 
       Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten. 
Beslutning om dette er ikke enkeltvedtak. 

Saksbehandling som påløper i forbindelse med forhold i strid med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven og forurensingsloven samt tilsyn i disse tilfeller gebyrlegges med kroner 900,-
pr time. 

Samordning etter andre lovverk
Kommunen har oppgaven som samordner når tiltak er avhengig av uttalelse, vurdering 
og/eller samtykke fra andre forvaltningsorganer. Der søkere kunne innhentet uttale/samtykke 
selv – for eksempel ved dispensasjon fra veglovens § 29 bør samordning gebyrlegges. 
Gebyret settes til 900,- i samsvar med dagens bestemmelser i kapittel 3.9.a. 
”Saksbehandlings per medgått time”. 

Nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll tredde i kraft 1. januar 2013. For kommunene 
som lokal bygningsmyndighet, innebærer dette flere oppgaver. Kommunen skal blant annet 
påse at byggesaken er belagt med tilstrekkelig ansvar i forhold til tiltaksklasser samt
nødvendige kontrollforetak. I tillegg skal kommunen behandle søknad om ansvarsrett og 
vurdere om det er grunnlag for å utstede midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest der 
kontrollforetaket rapporterer om åpne avvik. I noen tilfeller må kommunen også vurdere 
uavhengighet og unntak fra kontroll. Kontrollreglene stiller nye krav både til byggenæringen 
og kommunene.

Byggesakssjefen vil i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2013 gi planteknisk 
utvalg en evaluering av hvordan det nye gebyrregulativet har fungert. 

Konklusjon:
Kommunen må vedta nytt gebyrregulativ for byggesaksdelen (kapittel 1, 2 og 3 i 
gebyrregulativet) for å tilpasse seg selvkostberegningen og faktiske kostnader for drift av 
seksjon byggesak.
Rådmannen anbefaler at planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret som foreslått.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne sak.
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Økonomiske konsekvenser:
Det er i budsjett for 2013 forutsatt at seksjon byggesak går til selvkost.
I forslaget til gebyrregulativ er det lagt opp til at kommunen gjennom gebyrene fullt ut skal få 
dekket sine faktiske kostnader med arbeider etter plan- og bygningsloven. Lavere gebyrer 
enn de foreslåtte kan innebære at kommunen må subsidiere disse tjenestene. 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Endring i inntekter -500.000 -1.000.000 -1.000.000

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Vedta andre gebyrsatser enn de forslått.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
277841 gebyr
278348 gebyrregulativ for plan- og byggesaker 2013.pdf
278376 generell del.doc

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 X 02.12.2009
Gebyrregulativ byggesaker - framlagt i 
miljøutvalgets møte 17.11.09

3 X 02.12.2009
Endringene som ble vedtatt - Gebyrregulativ 
byggesaker - framlagt i miljøutvalgets møte 
17.11.09

6 X 06.10.2010 Jarle Valle
Vedr. økonomirapportering for januar - august -
mangler kommentar
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7 I 30.01.2012
Maria Istad; 
Katrine Kirkhaug; 
Marius Hausken

Forespørsel gebyrregulativ i kommunen
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BEHANDLINGSGEBYR

Kapittel 2 - Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver jamfør pb§ 20-2

a) Mindre tiltak på bebygd eiendom. 3.000,-

b) Alminnelige driftsbygninger i landbruket. 3.000,-

c) Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i pbl § 20-
1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 
2 år. 3.000,-

d) Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av 
tiltakshaver. 3.000,-

Kapittel 3 - Tiltak som behandles etter søknad jamfør Pbl §20-1 - basisgebyr
I tillegg til basisgebyr betales et arealgebyr per m2 bruksareal. 13,-
Redusert arealgebyr per m2 for tiltak i henhold til § 21-7, 2.ledd 8,-

Boliger inkludert eventuell garasje Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3

a) Enebolig. 11.000,- 14.000,-

b) Andre boliger – pr. boenhet. 7.000,- 9.000,-

c) Tilbygg/påbygg til a-b, inkludert hagestue/vinterhage 5.000,- 7.000,-

d) Ombygging (a,b) mindre enn 50 % av totalt areal 4.000,- 5.000,-

e) Ombygging (a,b) større enn 50 % av totalt areal 5.000,- 6.000,-

Garasje
f) Garasjer eller uthus 4.000,- 6.000,-

g) Naust i tilknyttning til bolig 4.000,- 6.000,-
Store bolig bygg

h) Blokk/høyhus/terrassehus (flere enn 5 boenheter) 35.000 60.000,- 70.000.-

Bruksendring
i) Bruksendring (a-g) 10.000,- 13.000,- 21.000,-

Andre tiltak på boligeiendom
j) Fasadeendring 3.000,-

k) Støttemurer 3.000,-

l) Innhegning/gjerde/støyskjerm 3.000,-

m) Brygger 3.000,-

n) graving/fylling/spregning 3.000,-

o) Basseng/brønn/dam 3.000,-
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2. Fritidshus Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3

a) Fritidsbolig,fritidsbygg 10.000,- 13.000,-

b) tilbygg/påbygg til a. 4.000,- 6.000,-
c) Naust 5.000,- 7.000,-

3. Andre bygg Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3

3. Alle andre bygg, til- og påbygg, minimum gebyr 8.000,- 15.000,- 21.000,-

a) For de første 0 – 500 m² BRA pr. m². 63 63 63
b) For de neste 501 – 1000 m² BRA pr. m². 29 39 49
c) For de neste 1001 – 2000 m² BRA pr. m². 14 24 34
d) 2001 → pr. m². 12 12 12
e) 50 % reduksjon for rene lagerbygg, garasjer, drivhus og lignende
f) 50 % reduksjon for ombygging og bruksendring av eksisterende BRA

a) Ved lokal godkjenning (pr. foretak). 2.000,-

b) Ved sentral godkjenning (pr. foretak). 1.000,-

c) Første gangs godkjenning – lokal godkjenning, selvbygger 2.200,-

5. Andre tiltak Tiltaksklasse 1 Tiltaksklasse 2 Tiltaksklasse 3

a) Riving av bygning, § 20-1 e. 3.000,- 5.000,-

b) Fasadeendring, § 20-1 c. 3.000,-

c) Støttemur, gjerde, støyskjerm. 3.000,- 4.000,- 5.000,-

d) Skilt og reklameinnretning, § 20-1 i. 3.000,- 4.000,-

e) Graving, fylling, sprenging, basseng, brønn, dam,§ 20-1 a, k, l. 3.000,- 5.000,- 6.000,-

f) Oppføring/endring av bygningstekniske installasjoner, § 20-1 e. 4.000,- 5.000,- 6.000,-

g) Deling av eiendom, § 20-1 m (pr. tillatelse). 4.000,-

h) Behandling av ulovlig byggearbeid - §§ 32-1 – 32-10. 9.600,-

i) Reviderte tegninger, små endringer i areal. 3.500,- 4.000,- 5.000,-

j) Ved større endringer beregnes gebyr som ved ny søknad.
k) Fornyelse av ramme-/igangsettingstillatelse. 75 % av opprinnelig gebyr

l) Trinnvis igangsettingstillatelse, pr. igangsetting utover 1 gang, 3.000,-

jfr. Pbl § 21-4.

4. Godkjenning av ansvarsrett
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6. Melding/Søknad om utslippstillatelse
a) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 0-50 PE. 6.000,-

b) For behandling av utslipp fra avløpsanlegg med 50-10.000 PE. 26.000,-

7. Dispensasjoner

a) Pbl § 1-8 og formål i vedtatt kommuneplan eller reguleringsplan. 16.800,-

b) Utnyttelsesgrad, byggehøyder og andre tilsvarende forhold fastsatt i 4.700,-

pbl § 29-4 eller planbestemmelser.
c) Plassering (byggelinje/byggegrense), jfr. Pbl § 29-4 og vedtatt plan. 4.700,-

d) Andre forhold i planbestemmelser. 4.700,-

e) Opparbeidelse vei, vann, avløp - § 18-1. 4.700,-

f) Andre bestemmelser i pbl eller tilhørende forskrifter. 4.700,-

g) Kommuneplanbestemmelse § 1-2. 7.200,-

8. Situasjonskart
a) Utarbeidelse situasjonskart for melding og søknad om tiltak. 500,-

a) Timesats 900,-

b) Samordningsgebyr 900,-

c) Tilsyn 900,-

Kap. 5. seksjonering av fast eiendom
Rettsgebyr i henhold til sentralt vedtak: p.t. 860
a. For behandling om seksjonering der det ikke foretas befaring - 3 x rettsgebyr
For behandling av seksjoneringssøknad uten befaring betales et gebyr på 3 x rettsgebyret 2 580
I tillegg belastes gebyr for tinglysing på 1,233 x rettsgebyret 1 060
Sum for behandling av seksjoneringssøknad uten befaring 3 640
b. For behandling av begjæring om seksjonering der det foretas befaring -  5 x rettsgebyr
For behandling av seksjoneringssøknad med befaring betales et gebyr på 5 x rettsgebyret 4 300
I tillegg belastes gebyr for tinglysing på 1,233 x rettsgebyret 1 060
Sum for behandling av seksjoneringssøknad uten befaring 5 360

9. Saksbehandling per medgått time
(Tiltak/oppgaver av slik karakter at de ikke er dekket i regulativet)

I tillegg til gebyr for behandling av dispensasjonssøknad, kommer ordinært behandlingsgebyr. Det skal 
beregnes gebyr for hver dispensasjon.Tiltak som forutsetter dispensasjon både fra kapittel 3.7a 
”byggeforbud etter pbl” § 1-8 og kapittel 3.7a ”formål i vedtatt plan” ilegges 50% av hvert gebyr.
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KAPITTEL 1 . ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører.

§ 1 Betalingsplikt
Faktura sendes tiltakshaver. Gebyr mindre enn kr. 500,- faktureres ikke.
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr såfremt kommunestyret ikke har gitt 
fritak for betaling. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. Ved for sen betaling påløper 
purregebyr på kr. 150,- samt forsinkelsesrenter. Ved innsending av plan til behandling skal det 
vedlegges erklæring på hvem som skal motta gebyret. Dersom det er flere tiltakshavere må disse 
sette opp en adressat som skal motta regningen.

§ 2 Gebyrberegningstidspunkt/Avregning
Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak om for eksempel rammetillatelse og/eller 
igangsettingstillatelse, utslippstillatelse, seksjoneringstillatelse, osv..

§ 3 Fakturerings- og betalingstidspunkt
Gebyr faktureres når kommunens vedtak foreligger.
Når vedtak i forbindelse med søknad om rammetillatelse blir gitt, faktureres gebyret fullt ut. Gebyr for 
rammetillatelse skal være betalt før igangsettingstillatelse gis. Gebyr for eventuelle dispensasjoner 
skal betales når det gis rammetillatelse. 

§ 4 Kombinerte bygg
Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter del med størst areal.

§ 5 Midlertidige bygg
Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfatter.

§ 6 Avslag på søknad om dispensasjon
Ved vedtak som medfører avslag på søknad om dispensasjon betales 100 % av fullt gebyr fastsatt i 
kapittel 3.7.

§ 7 Avslag på søknad
Ved avslag på søknad ilegges et gebyr på 60 % av gebyret ved en eventuell tillatelse.

§ 8 Urimelige gebyr
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt 
med saken eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan planteknisk utvalg fastsette passende 
gebyr.

§ 9 Klageadgang
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Det kan søkes om redusert gebyr til 
planteknisk utvalg. 

§ 10 Indeksregulering
Satsene i regulativets kap. 2, 3 og 4 blir regulert den 1. januar hvert år tilsvarende prosentvis 
regulering i konsumprisindeksen. Grunnlaget for beregning av gebyr er konsumprisindeksen pr. 
oktober måned året før.

§ 11 Ideelle lag og organisasjoner
Ideelle lag og organisasjoner kan søke om reduksjon av gebyr med inntil 80%.

§12 ByggSøk
Søknader innsendt via ByggSøk gis reduksjon i gebyr med kroner 500,-.

§13 Overtredelsesgebyr
Plan- og bygningsloven (2008) gir i § 32-8 hjemmel til at kommunen kan ilegge et overtredelsesgebyr. 
Størrelsen på ulovlighetsgebyret (gebyr for brudd på plan- og byggingsloven og/eller forskrifter til 
denne lov) settes til de maksimale grensene som er oppgitt i byggesaksforskriftens § 16.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 16.05.2013
Arkiv: :FA-Q52
Arkivsaksnr.:
10/925
Journalpostløpenr.:
13/13098

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

Teknisk avdeling
Teknisk stab
Per Steinar Berentsen
Byggeleder
51 46 83 03
per.steinar.berentsen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
139/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

Formannskapet 12.06.2013
Kommunestyret 17.06.2013

Parkering i Egersund sentrum - parkeringsdekning og 
parkeringskontroll
  
Sammendrag:

Rådmannen mener at antall offentlige parkeringsplasser i sentrumskjernen er tilstrekkelig for 
å dekke dagens og nær fremtids behov for korttidsparkeringsplasser. Parkeringstiden bør 
ikke være mer enn max. 2 timer og noen plasser enda kortere tid.

Antall langtidsparkeringsplasser er gjennom rapporten fra Asplan Viak anbefalt økt med 150 
– 200 plasser, og lokalisert til Gruset. Rådmannen støtter denne vurdering, og mener at dette 
bør sees i sammenheng med bygging av nytt parkeringsanlegg på Gruset, gjerne i 
samarbeid med utbygger av hotellet som eget utbyggingsselskap. 

For at korttidsparkeringsplassene skal fungere som forutsatt, foreslår rådmannen at det 
innføres avgiftsparkering ved alle offentlige plasser i sentrum, og at det oppsettes 
parkeringsautomater ved Areneset/Torget, ved Rådhuset, rundt kirken/ bytelttomten (kun i 
vinterhalvåret), og ute ved Kulturskolen. Avgiften bør være moderat og må fastsettes av 
kommunestyret ved et senere tidspunkt.

Videre anbefaler rådmannen at kontrollfunksjonen legges til et kommunalt parkeringsselskap
(kommunalt foretak) som får ansvar for all parkeringskontroll og myndighetsutøvelse i hele 
kommunen. 

Rådmannen vil også foreslå at det innføres en årsavgift ved utstedelse av parkeringskort 
innenfor boligsonene. Avgiften bør gjenspeile reelle kostnader for drifting av ordningen, for 
eksempel kr. 1.000,- pr. år pr. kort. Ordningen anbefales å tre i kraft ved fornyelse av kort for 
2014 og indeksreguleres hvert 3. år.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgir uttalelse som fagutvalg
Formannskapet med innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 16.05.2013:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Gjennom samarbeid med utbygger av nytt hotell på Gruset, har kommunen som mål 

å etablere 150 – 200 nye offentlige langtidsparkeringsplasser i nytt parkeringsanlegg. 
Rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle utkast til avtale med utbygger av hotellet. 
Avtalen skal godkjennes av kommunestyret.  
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2. Det innføres avgiftsparkering på offentlige korttidsparkeringsplasser i sentrum. Dette 
gjelder områdene  Areneset/Torget, langs kirken, ved rådhuset og ute ved 
kulturskolen. Avgiftens størrelse skal fastsettes av kommunestyret.

3. Det opprettes nytt kommunalt parkeringsselskap (KF) som får ansvar for all 
parkeringskontroll og myndighetsutøvelse i hele kommunen. Rådmannen gis fullmakt 
til å utrede organiseringen av et slikt selskap.

4. Ved tildeling av nye parkeringskort innenfor boligsonene, betales en årlig avgift på kr. 
1.000,- pr. kort pr. år. Ordningen trer i kraft ved fornyelse av kort for 2014 og 
indeksreguleres hvert 3. år.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ved budsjettbehandling for 2013 fattet kommunestyret den 17.12.12 vedtak sålydende:

Pkt. 31b: Rådmannen fremmer en sak om regulering og utvidelse av antall parkeringsplasser 
i Egersund sentrum både på kort og lengre sikt. Løsningene skal være selvfinansierende, og 
ulike modeller for regulering vurderes.
Saken skal belyse:

 Parkeringskontroll med et spesielt fokus på automatiserte løsninger.
 Ulike muligheter for å øke antall parkeringsplasser.
 Det vurderes samarbeid med private aktører.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Eigersund kommune har ved tidligere anledning engasjert Asplan Viak AS til å utarbeide en 
parkeringsutredning/analyse for Egersund sentrum, datert 27.01.09. Rapporten ble 
behandlet av kommunestyret den 09.03.09 hvor følgende vedtak ble fattet:

1. Kommunestyret tar parkeringsutredning for Egersund sentrum til orientering. Følgende 
legges til grunn for videre utvikling av parkeringstilbudet:

1-1 Gruset I og Gruset II blir prioritert og det skal arbeides videre med sikte på å etablere 
mellom 150-200 nye langtidsparkeringsplasser. Viktige siktsoner fra Jernbaneveien skal 
søkes ivaretatt.

1-2 En er positiv til at det kan etableres en privat parkeringsløsning i form av et mindre 
parkeringshus ved Havnebygget (Varbergsiden). Det må sikres at landskapshensyn og 
estetikk i forhold til friområdet på Varberg blir ivaretatt.

1-3 Endelig vurdering herunder omfang og etablering av parkeringsdekke under Areneset 
avventes til en får vedtatt ny sentrumsplan, og må sees i sammenheng med etablering av ny 
bygningsmasse/infrastruktur i området. Denne skal forbeholdes kortidsplasser.

1-4 Organisering endres ikke på på det nåværende tidspunkt.

1-5 Det avsettes et antall for el-biler med strømuttak i forbindelse med videre 
detaljplanlegging.

1-6 Kommunestyret ber om en sak på parkeringskontroll for Egersund kommune innen 
01.06.09.

1-7 Ved revisjon av kommuneplanen, evnt. ved utarbeidelse av kommunal planstrategi, skal 
parkering være et tema og sees i sammenheng med den øvrige samferdselspolitikken, 
herunder miljø- og klimautfordringer knyttet til denne.
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2. Kommunestyret vedtar:

2-1 Frikjøpsbeløpet settes til kr. 150.000,- pr. parkeringsplass, beløpet indeksreguleres.

2-2 Følgende veiledende fastnorm for parkering blir lagt til grunn, med 1 parkeringsplass pr. 
50 m² BRA for alle formål unntatt bolig, med krav knyttet til bolig på minimum 1,25 i sentrum. 
Det tillates ikke frikjøp for boliger. Endelig krav til parkering må skje i den enkelte 
reguleringsplan.

2-3 I sentrum skal 5 % av parkeringsplassene være merket for HC, jfr. norm.

I løpet av 2013 skal Reguleringsplan for nytt hotell på Gruset m.m, opp til endelig behandling 
i kommunen. Planen gir rom for å øke antall parkeringsplassen på Gruset vesentlig ved at 
det bygges nytt parkeringsanlegg over flere etasjer.

Den 29.04.13 ble det avholdt møte med Egersund sentrumsforening (i etterkant kalt ES) hvor 
en ønsket å høre deres synspunkter på følgende tema:

Parkeringsdekning i sentrum – nå og i fremtiden:
ES mener at antall langtidsparkeringsplasser i sentrum bør økes med 150 – 200 plasser, 
gjerne i randsonen til sentrum, for eksempel på Gruset.

Antall korttidsparkeringsplasser i sentrum er etter ES mening tilstrekkelig.

Tidsbegrenset parkering – hvilke områder:
ES mener at langtidsparkeringsplassene på Gruset bør skiltes med max. 24 timers opphold. 
Dette for å unngå at biler blir stående på plassen over flere døgn.

Dagens korttidsparkeringsplasser i sentrumsområdet bør etter ES sin mening ha som 
hovedregel max. 2 timers parkering. Noen plasser bør ha kortere tid.

Bruk av automatiske løsninger (for eksempel parkomater) – avgiftsbelagt/ikke 
avgiftsbelagt:
ES ønsker ikke at korttidsparkeringsplasser i sentrumsområdet avgiftsbelegges. De ønsker 
heller ikke at det oppsettes parkomater for kontroll av tidsbegrensningen – 2 timer. 
Parkomater må daglig ettersees og vil etter ES sin mening stå utsatt til for hærverk. 
Dessuten kommer løpende driftskostnader.

ES mener det er svært viktig at dagens gratis parkeringsordning i sentrum videreføres. Dette 
er helt nødvendig så lenge parkering er gratis alle andre steder der konkurrerende 
virksomhet drives.

Ordnede parkeringsforhold er viktig for de som driver virksomheter i sentrum i dag og helt 
avgjørende for å gjøre sentrum attraktivt for nyetableringer og nysatsning.

Det bør være mulig å gå i dialog med Politiet for å avklare en enkel måte å utføre 
parkeringskontroll. ES mener at korte intensive kontroller i sporadiske perioder av året utført 
av Politiet vil ha en klart preventiv virkning. Dette tror vi vil være et tilstrekkelig virkningsfullt 
tiltak og som vil medføre relativt små kostnader for alle parter.
Imidlertid stiller ES seg positiv til at det tas i bruk urskiver i bilvindu dersom dette vil medføre 
en god og enkel måte å få utført kontroll av parkering. En ordning med kontroll av parkering 
er en forutsetning for at urskiver innføres.
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For langtidsparkeringsplasser på Gruset ønsker ES at det i første omgang ikke innføres bruk 
av urskive, da dette er en 24 timers p-plass.

Parkeringskontroll:
ES mener det ikke vil bli ordnede parkeringsforhold i sentrum før det er på plass en kontroll-
funksjon av bestemmelsene som gjelder på korttidsparkerings-området. Kommunalt ansatte, 
innleide parkeringsvakter, og Politiet er nevnt som noen som kan utføre parkeringskontrollen. 
ES mener en ordning med kontroll utført av Politiet vil medføre den minst kostnadskrevende 
ordningen. Det viktigste er ikke hvem som utfører kontrollen, men at det blir utført.

Parkeringsanlegg – offentlige og private aktører:
En maksimal utbygging av Gruset vil løse parkeringsutfordringene i sentrum og for Egersund 
i mange ti-år fremover.

Boligsoneparkering – årsavgift:
ES har ingen sterke meninger for eller imot at det innføres årsavgift ved tildeling av 
parkeringskort i boligsonene. 
Ved evnt. innføring av slik avgift, bør denne være lav og gjenspeile kommunens kostnader 
med å administrere ordningen, for eksempel kr. 750,- pr. kort årlig.

Parkeringsdekning i sentrum – nå og i fremtiden:

Dagens parkeringsdekning:
I rapporten fra Asplan Viak fremgår følgende nøkkeltall:

 Samlede offentlige og private parkeringsplasser i sentrumsnært område er ca. 970 
plasser.

 Offentlige parkeringsplasser utgjør til sammen ca. 480 plasser, hvorav ca. 200 er 
uten tidsbegrensning og ca. 280 er korttidsparkeringsplasser.

 Hovedtyngden av korttidsparkeringsplassene er lokalisert i sentrumskjernen –
Areneset/Torget. Det er også noen korttidsparkeringsplasser rundt kirken, ved 
Rådhuset og ute ved Kulturskolen.

 Hovedtyngden av langtidsparkeringsplassene er lokalisert til Gruset.

 Av de ca. 490 private parkeringsplassene, er ca. 65 % allmenn tilgjengelige 
kortidsparkeringsplasser ved kjøpesenter som Amfi og Spinnerigården. De øvrige 
private plassene er delvis reservert egne ansatte og kunder eller en kombinasjon av 
dette.

Fremtidig parkeringsdekning:
Korttidsparkeringsplassene er i dag etablert i sentrale deler av sentrum, alle på bakkeplan.
En stor del av denne parkeringen er heftet med reservasjoner som i sum gjør det vanskelig 
for besøkende / handlende til å finne ledige parkeringsplasser på dagtid. Dette skyldes i stor 
grad at korttidsparkeringsplassene også nyttes som langtidsparkeringsplasser for folk som 
har sitt daglige arbeid i sentrum.
Dersom tidsbestemmelsene hadde blitt overholdt, vil en kunne fått mye bedre 
gjennomstrømning på korttidsparkeringsplassene, som igjen ville lette muligheten til å finne 
ledige plasser.
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I vinterhalvåret har kommunen også tillatt kortidsparkering på Bytelttomten, for å øke 
parkeringsdekningen i sentrum.

Videre økning av kortidsparkeringsplasser på bakkenivå synes å være svært begrenset. 
Skulle imidlertid økt behov for korttidsparkeringsplasser være tilstede i fremtiden, vil et 
alternativ være å bygge en parkeringsetasje under nåværende parkeringsplasser på 
Areneset.  Utfordringen knyttet til bygging her er at anlegget må bygges vanntett og med 
forankring ned i underliggende fjell. En annen utfordring vil være trafikkavviklingen i 
byggeperioden.

En økning av offentlige langtidsparkeringsplasser bør i første omgang skje på Gruset ved 
bygging av et parkeringsanlegg i samarbeid med utbyggere av hotellet.
Langtidsparkeringsplassene vil her få en gunstig plassering i randsonen til sentrumskjernen 
ved innfartsvei fra nord. Et anlegg her vil i følge rapporten fra Aslan Viak også ha laveste 
kostnader pr. p-plass, sammenlignet med andre anlegg som er utredet. 
Å øke antall langtidsparkeringsplasser på Gruset, er også i tråd med kommunestyrets vedtak 
av 09.03.09 hvor 150 – 200 nye langtidsparkeringsplasser er ønskelig.

Når det gjelder økning av private parkeringsplasser, har sentrumsforeningen ikke spilt inn 
noe ønske om bygging av et privat parkeringsanlegg. Et privat anlegg i Varberg, som var 
foreslått i utredningen og vedtaket, vil etter deres mening ligge for langt fra sentrumskjernen 
og arbeidsplassene i sentrum. 
  

Ulike modeller for utøvelse av parkeringskontroll:
For at sentrum skal kunne opprettholde sin konkurransekraft, bør parkering for kunder til 
handel og service prioriteres. Det innebærer at korttidsparkeringsplassene må brukes i tråd 
med den tidsavgrensing som er satt på plassene.

For kontroll av regulert tidsavgrensing har vi følgende ulike modeller:

 Parkomater som oppsettes lett tilgjengelig på de enkelte parkeringsplasser.
 Bruk av urskive i bilvindu for kontroll av den tidsavgrensing som gjelder.

Bruk av parkomater:
For å dekke alle plasser hvor vi har korttidsparkering (Areneset/Torget, ved kirken, Rådhuset 
og ved Kulturskolen), vil behovet for parkomater være 4 – 5 stk.

En parkomat ferdig oppsatt, inklusiv graving av grøft for strøm, er anslått å koste ca. kr. 
150.000,- eks. mva. Dette er vesentlige investeringskostnader som enten må dekkes 
gjennom kommunale budsjetter, dersom parkering fortsatt skal være gratis, eller ved å 
avgiftsbelegge plassene.

Dersom kombinasjonen parkomater og gratis parkering ønskes nyttet, må lovligheten av 
dette avklares nærmere med statlige myndigheter.

Bruk av urskive i vindu:
Flere byer i Norge og Norden har tatt i bruk urskive for regulering av tidsavgrenset parkering
på offentlige plasser, bl.a. Sandefjord og Porsgrunn. 

Ut fra de opplysninger som er innhentet fra Sandefjord kommune, har de hatt denne 
ordningen på noen offentlige plasser siden 2007. Ordningen fungerer etter deres mening 
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tilfredsstillende – brukerne er godt fornøyd med ordningen og kontrollen lar seg lett 
gjennomføre. 
Utfordringer har vært å få ut tilstrekkelig informasjon til kommunens innbyggere om 
ordningen. 
Kommunen kjøpe inn urskiver i store partier – da for en kostnad på ca. kr. 4,50 pr. skive – og 
selger disse videre til butikker/bensinstasjoner for kr. 12. Disse igjen selger urskivene for kr. 
20. Denne ordning fungere etter deres mening greit.

Langtidsparkeringsplassene på Gruset bør i første omgang skiltet for max. parkering  24 
timer. Dette for å få hjemmel til å fjerne uønsket parkering. 

Ved et fremtidig parkeringsanlegg på Gruset, hvor kommunen for eksempel går inn som 
medeier i et utbyggingsselskap (premisser må i så fall avklares gjennom en utbyggingsavtale 
med hotellet), vil det tvinge seg frem behov for avgiftsparkering for å kunne dekke 
investerings- og driftskostnader for anlegget.
En slik avgift vil kunne være et virkemiddel for at flere som bor i sentrumsnære boligområder 
isteden sykler eller går til jobb. 

Organisering av parkeringsdriften - ulike modeller:

Slik regelverket er utformet i dag, kan kommunen ikke samarbeide med private om offentlig 
parkeringskontroll. Videre kan samarbeid med andre kommuner bare skje gjennom et felles 
eid parkeringsselskap, dvs. blir deleier av et parkeringsselskap.

De mest vanlige modeller for organisering av parkeringskontroll /myndighetsutøvelse er 
følgende:

 Fortsette som i dag hvor Politiet har ansvar for parkeringskontroll og 
myndighetsutøvelse i hele kommunen.

 Etablere et eget selskap, enten som kommunalt foretak eller aksjeselskap, som 
ivaretar parkeringskontroll og myndighetsutøvelse i hele kommunen.

 Kommunen, gjennom underliggende virksomhet (for eksempel seksjon under teknisk 
avdeling) står selv for parkeringskontroll og myndighetsutøvelse i hele kommunen. 

Politiet som myndighetsutøver:
Politiet har ved tidligere anledninger gitt tilbakemelding om at parkeringskontroll i 
sentrumsområdet ikke er en prioritert oppgave fra deres side. Blir løsningen at kommunen 
ønsker at Politiet fortsatt skal stå for parkeringskontrollen / myndighetsutøvelsen, må 
kommunen sammen med Politiet drøfte hvordan dette kan gjennomføres på en bedre måte 
enn i dag, for eksempel ved sporadiske kontroller.

Opprette eget kommunalt parkeringsselskap enten som foretak eller aksjeselskap
Grunnlaget for å kunne etablere et kommunalt driftsselskap, enten som foretak eller
aksjeselskap, er at det foreligger inntekter gjennom myndighetsutøvelse av 
parkeringskontrollen i kommunen, herunder inntekter fra avgiftsparkering på offentlige 
parkeringsplasser. 
Spørsmålet som kan stilles er om det er grunnlag for å etablere et driftsselskap med dagens 
antall korttidsparkeringsplasser i sentrumskjernen, eller om en heller bør vente til et nytt 
parkeringsanlegg på Gruset står ferdig.

Kommunen v/Teknisk avdeling som driftsansvarlig:
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Kommunen kan selv, om ønskelig, overta myndighetsutøvelsen for parkeringskontrollen i 
kommunen. Velges en slik modell er det viktig å ikke komme i konflikt med kommunens rolle 
på andre felt. Dette kan for eksempel gjøres ved at det opprettes en egen seksjon under 
Teknisk avdeling med egne ansatte som kun steller med parkeringskontroll og 
klagebehandling ved gebyrutstedelser. 

Boligsoneparkering - årsavgift:
I dag er boligområdene nær sentrum inndelt i 4 boligsoner. Bolighus innenfor hver av disse 
soner gis rett til parkering på offentlig gategrunn. Denne rett synliggjøres gjennom gyldig 
parkeringskort som ligger i bilvindu. 

Ordningen administreres av Teknisk avdeling og er i dag gratis. Parkeringskortet må fornyes 
hvert år og huseier må gjennom utfylt skjema dokumentere sin bostedsadresse.

Ordningen er positiv både for huseier og kommunen, men innebærer at kommunen har
kostnader med å administrere denne. 

Kommunen er kjent med at andre kommuner som har denne ordningen, tar avgift enten som 
årsavgift ved fornyelse av kort eller månedlig avgift. Avgiften varierer fra kommune til 
kommune, men ligger som regel mellom 1.000,- 2.000,- kroner årlig.
Sandefjord har valgt en annen modell hvor det innbefales en avgift på kr. 250,- pr. måned.

Det vil ikke være urimelig at kommunen får dekket sine kostnader med å administrere 
ordningen, for eksempel med en årsavgift på kr. 1.000,-.pr. kort som utstedes.

Rådmannens vurdering og konklusjon:

Rådmannen støtter seg til den uttalelse som foreligger fra Egersund sentrumsforening, og
mener at antall kortidsparkeringsplasser i sentrumskjernen er tilstrekkelig for å dekke dagens
og nær fremtids behov for korttidsparkeringsplasser. Det forutsettes imidlertid at
tidsbestemmelsene blir overholdt gjennom kontroll av parkeringsplassene. En slik kontroll 
kan enten være bruk av parkomater som oppsettes på parkeringsplassene eller bruk av 
urskive i bilvindu som viser tidspunkt en forlot bilen. Videre forutsettes det at det foretas 
hyppige kontroller for å sjekke at tidsbestemmelsene overholdes.

Antall langtidsparkeringsplasser er gjennom rapporten fra Asplan Viak anbefalt økt med 150 
– 200 plasser, og lokalisert til Gruset. Rådmannen støtter denne vurdering, og mener at dette 
bør sees i sammenheng med bygging av nytt parkeringsanlegg på Gruset, gjerne i 
samarbeid med utbygger av hotellet som et eget utbyggingsselskap. 

Rådmannen er noe mer usikker på om det på nåværende tidspunkt bør innføres
avgiftsparkering på korttidsparkeringsplassene, eller om en bør vente til nytt 
parkeringsanlegg står ferdig på Gruset. Da vil det tvinge seg frem innføring av 
avgiftsparkering på Gruset – for å dekke investerings- og driftskostnader – og som en følge 
av dette også på korttidsparkeringsplassene i sentrum.

Velges oppsetting av parkeringsautomater for kontroll, vil det innebære 
investeringskostnader i størrelsesorden 600.000,- til 750.000,- eks. mva. En slik investering 
kan etter rådmannens mening ikke forsvares uten at det samtidig innføres avgiftsbelagt 
parkering. Avgiften kan være moderat, og må i så fall godkjennes av kommunestyret ved en 
senere anledning. Velges denne modellen unngår en å komme i konflikt med statlige 
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myndigheter om lovligheten ved bruk av parkeringsautomater og gratis parkering på 
offentlige plasser.

Når det gjelder utøvelse av parkeringskontrollen, har Politiet ved tidligere anledning gitt 
uttrykk for at dette ikke er en prioritert oppgave fra deres side. Rådmannen er således av den 
oppfatning at kontroll og myndighetsutøvelse bør legges til kommunen, enten som et eget 
kommunalt driftsselskap (KF) eller som en ny seksjon under Teknisk avdeling. 

Rådmannen er noe usikker på om grunnlaget for å etablere et kommunalt driftsselskap på 
nåværende tidspunkt er til stede, ut fra forventede inntekter fra parkeringsavgiften og 
myndighetsutøvelse av parkeringskontrollen i kommunen. Rådmannen vil likevel anbefale en 
slik modell.

Rådmannen vil videre anbefale at langtidsparkeringsplassen på Gruset straks skiltes med 
max. 24-timers parkering for å unngå uønsket parkering over flere døgn.

Rådmannen finner det heller ikke urimelig at også Eigersund kommune innfører en årlig 
avgift for å utstede parkeringskort til de beboere innefor boligsonene som må parkere på 
offentlig gategrunn. Avgiften bør gjenspeile reelle kostnader til drifting av ordningen, for 
eksempel kr. 1.000,- pr. kort pr. år. Rådmannen vil foreslå at ordningen trer i kraft ved 
fornyelse av kort for 2014 og indeksreguleres hvert 3. år.   

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:

Ved etablering av et parkeringsselskap som kommunalt foretak, må selskapet dekke 
investeringskostnader i forbindelse med oppsetting av parkeringsautomater i 
sentrumsområdet.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:

 Dagens ordning med gratis korttidsparkeringsplasser i sentrum opprettholdes inntil 
videre.

 Urskive i bilvindu tas i bruk for kontroll av den tidsavgrensning som gjelder.
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 Ordningen med at Politiet har ansvar for parkeringskontroll og myndighetsutøvelse i 
kommune forsetter inntil videre.

 Kommunen v/teknisk avdeling overtar myndighetsutøvelsen for parkeringskontrollen i 
kommunen.

~ o ~
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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Eigersund kommune for å lage 
en parkeringsutredning for Egersund sentrum. Utredningen er et 
strategisk dokument for utvikling av parkeringspolitikken i Eigersund 
kommune, med spesielt fokus på Egersund sentrum.  

Gorm Carlsen har vært oppdragsleder for Asplan Viak, Carl Rees 
Halvorsen har vært medarbeider på parkeringskompetanse og 
rapport, Tor Nestande, Steinar Onarheim og Jo Tore Kristoffersen 
har vært sentrale medarbeidere knyttet til kart- og geografisk 
informasjon.  

Dag Kjetil Tonheim har vært kommunens kontaktperson for 
oppdraget. Arbeidet har foregått i dialog med sentrumsforeningen 
og politisk nivå. 

 

Stavanger, 27.01.2009 

 

 

 
 
Gorm Carlsen  
Oppdragsleder 

 
 
Carl Rees Halvorsen 
Oppdragsmedarbeider 
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1 INNLEDNING

Parkeringsutredningen tar for seg registreringer og analyser av 
dagens situasjon, samt vurderinger knyttet til forholdet mellom 
parkering og arbeidsplasser. 

Utredningen tar for seg vurderinger av mulige nye anlegg med 
økonomiske vurderinger, parkeringsmessige og trafikale 
vurderinger. 

Parkeringsutredningen avklarer virkemiddelbruken på overordnet 
nivå og gir innspill til hvordan Eigersund kommune best kan ivareta 
sine interesser innen parkeringsforvaltning.  

Rapporten tar en gjennomgang av frikjøpsordningen og en 
prinsipiell gjennomgang av parkeringsnormen som virkemiddel. 

For videre utvikling av parkeringspolitikken må dokumentet følges 
opp av videre arbeid med konkrete virkemidler og handling. De 
prinsipielle betraktningene rundt bruk av normverktøyet må videre 
følges opp av etablering av et normnivå. 
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2 ANALYSER 

Egersund sentrum (planområdet) har et gatenett som begrenser 
muligheten for å parkere langs kantstein i gatenettet. Bortsett fra 
enkelte strekninger er derfor gateparkering forbudt ved oppsatt 
forbudskilt, eller ved at gatene er såpass smale at 
vegtrafikklovgivningen ofte vil utløse forbud mot parkering. 
Parkering er derfor i all hovedsak løst gjennom etablerte 
parkeringsplasser utenom gategrunn. 

2.1 Skilting 

Vi har registrert ca 970 parkeringsplasser innenfor studieområdet, 
hvorav 480 er offentlig regulerte plasser og 490 med privatrettslig 
regulering. Området har ikke avgiftsparkering for besøkende med 
bil. 

Behovet for parkering varierer avhengig kundeomlandet. 
Kundeomlandet kan være en kommune eller en region. I tillegg kan 
parkeringsplassenes bruk, utforming og fordeling på antall ulike 

områder være av stor betydning for behovet. 

 
Figur 1 viser parkeringsområder med hhv offentlig og privat skilting. 

 

  

Side 508 av 999



Parkeringsutredning Egersund sentrum 7 
 

Eigersund kommune Asplan Viak AS 
 

2.2 Tidsregulering 

Av de 480 offentlige P-plassene er ca 200 uten tidsbegrensning, og 
ca 280 er korttidsparkering. De offentlige P-plassene er regulert slik 
at det er avsatt til langtidsparkering på ”Gruset” ved adkomsten til 

sentrum fra nord, og ved politistasjonen ved adkomst fra syd. All 
annen allment tilgjengelig offentlig parkering har en maksimal P-tid, 
varierende fra 20 minutter til 2 timer, dvs innenfor det som anses 
som korttidsparkering. Hoveddtyngden av korttidsparkeringen er 
lokalisert ved ”Areneset” og ”Nytorget”. I syd er det regulert 

korttidsparkering i gatenettet knyttet til offentlig servicekontorer i 
Skriverallmenningen og Parkveien. 

Av ca 490 private P-plasser er ca 65% allment tilgjengelige 
korttidsplasser. Disse er i hovedsak knyttet til kjøpesentrene som 
Eikunda  (Nylig utvidet med ca 140 P-plasser) og Spinnerigården. 
Resterende plasser er delvis reservert egne ansatte og kunder eller 
en kombinasjon av dette. Ingen av de private plassene er regulert 
iht. standardvilkår for privatrettslig parkering. Det således ingen 
håndheving og det medfører ingen reaksjon å overtre 
tidsbegrensningene. 

 
Figur 2 viser tidsrestriksjoner på parkeringsområdene, blått indikerer inntil 1 times 
parkering og rødt inntil 2 timers parkering. 
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2.3 Reservasjoner 

Forflytningshemmede: Blant de offentlig skiltede 
parkeringsplassene er det 10 plasser som er avsatt for 
forflytningshemmede i Egersund sentrum. Av disse ligger 4 på 
”Gruset” bak Taxi-boden, noe som er relativt usentralt i forhold til 
bruk av sentrumsfunksjonene på den andre siden av Lundeåna. 
Veiledende anbefalt andel reserverte plasser, er 5 %, noe som 
tilsvarer 24 plasser. Beliggenhet er imidlertid også av stor viktighet 
for forflytningshemmede. 

Blant de private P-plassene er det avsatt 4 plasser for 
forflytningshemmede, hvorav 3 ligger ved ”Spinnerigården” 

kjøpesenter og 1 ved Lundeåne omsorgssenter. I forhold til ønsket 
om 5 % andel for forflytningshemmede, er det også her en 
underdekning. 

Ansatt- og kundeparkering: Blant de offentlige skiltede plassene 
er det registrert 14 P-plasser reservert for kommunen. Noen av 
plassene er på veg åpen for allmenn ferdsel, mens noen fremstår 
mer som private områder. 

Blant de private plassene er det registret ca 200 P-plasser som er 
reservert enten for ansatte, eller kunder og ansatte. Hovedtyngden 
av disse ligger i private områder i sonen mellom Strandgaten og 
sjøen. 

 
Figur 3 viser reservasjoner knyttet til parkeringsplassene. 
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2.4 P-tilbudets struktur 

Vi ser av registreringene at korttidsparkeringen er hensiktsmessig 
etablert i de sentrale delene av sentrum. En stor del av denne 
parkeringen er heftet med reservasjoner som i sum gjør det 
vanskeligere for besøkende å finne parkering.  

Et sentralt tema knyttet til parkering er skillet mellom ansatte og 
kunder, dvs langtidsparkering og korttidsparkering. Vi ser imidlertid 
av figurene at det er et stort samsvar mellom sum ansatte og 
kundeintensive arbeidsplasser. Egersund sentrum er kompakt. Det 
er også stort samsvar mellom kundeintensive arbeidsplasser og 
konsentrasjon av parkeringsplasser. Se Figur 5 og Figur 6. 

 
Figur 4 viser konsentrasjon av parkeringsplasser. 
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Figur 5 viser konsentrasjon av ansatte i Egersund sentrum. 

 
Figur 6 viser kundeintensive arbeidsplasser og konsentrasjon av parkeringsplasser. 
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2.5 Juridiske betraktninger 

Egersund sentrum har en omfattende regulering av parkering ved 
hjelp av skilt. Antall skilt og typer reguleringer er mangfoldige, og 
det er svært krevende for trafikkanter å oppfatte den til enhver tid 
gjeldende regulering. 

Rv 44 og Strandgaten er i gjennomgående regulert med 
parkeringsforbud. Det er etablert gågater med to forskjellige 
reguleringer, og 4 ulike parkeringssoner. Det er etablert avvikende 
regulering på svært mange strekninger innenfor P-sonene. Mye 
tyder på at omskiltinger gjelder så stor del av veistrekningene, at 
soneskiltingen vil være i strid med skiltforskriften. Enkelte 
skiltkombinasjoner er kompliserte, og kan også være i strid med 
skiltforskriften. Dette gjelder bl.a. der det er satt opp underskilt til 
parkeringssoneskilt. På enkelte områder foreligger det en 
forskriftsstridig blanding av offentlige og private skilt, bl.a. ved at det 
er skiltet reservert parkering på plasser som åpenbart ligger på veg 
som også er omfattet av offentlige skiltreguleringer.  

Slik skiltingen er, bærer den mer preg av å være informasjon enn 
juridiske reguleringer, hvoretter håndheving av bestemmelsene nok 
kan være relativt komplisert på en del steder. Vi vil sterkt anbefale 
at kommunen tar en kritisk gjennomgang av hensikten med 
skiltingen og deretter ser på muligheten for å forenkle den. Det bør 
være mulig å foreta de nødvendige reguleringer med et betydelig 
lavere antall skilt enn dagens løsning. Både estetisk og 
vedlikeholdsmessig vil det være noe å hente på en slik opprydding.  
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3 PARKERINGSBEHOV 

For å vurdere parkeringsbehovet i Egersund sentrum kan vi 
innledningsvis sammenlikne med en tilsvarende by. Det blir noe 
forenklet, blant annet kan parkeringspolitikk være annerledes. Det 
gir imidlertid et bilde. 

 

3.1 Sammenligning 

Vi kan sammenlikne Egersund sentrum med Mandal når det gjelder 
størrelse og type oppland. En annen grunn til at det er fornuftig å 
sammenligne med Mandal, er at byen har en etablert 
parkeringspolitikk og en moderne kommunal driftsorganisasjon for 
parkering. All parkering i Mandal sentrum, både langtids- og 
korttidsparkering er avgiftsbelagt. 

 Innb. Ant p-pl. 
Egersund sentrum 13.500 970 (480 off) 
Mandal sentrum 14.000 Ca 1300 (850 off) 

 

I Mandal reguleres korttidsparkeringen med avgifter, dvs stor 
attraktivitet gir høyere pris, og de mest attraktive plassene har 
progressiv takst (man betaler høyere pris pr time jo lenger man 
parkerer). Systemet gir mulighet for å stå parkert relativt lenge også 
i sentrale områder, men prisen blir høy for lange P-tider. 

I P-husene og på plasser i sentrums randsone, tilbys rimelig dags- 
og døgnparkering. I gjennomsnitt har Mandal en inntekt på ca 8000 
kr pr avgiftsplass pr år. 

Det er under bygging ca 140 kundeparkeringsplasser til i sentrum 
knyttet til rutebilstasjonen og nytt Amfi-senter. 

Mandal har noe flere parkeringsplasser enn Egersund sentrum og 
ca 410 av de offentlig skiltede plassene er i parkeringshus/fjellhall. I 
2004 etablerte Mandal kommune et eget parkeringsselskap. I tillegg 
er ca 110 av ca 450 private plassene i Mandal avgiftsplasser, driftet 
av et kommunalt aksjeselskap opprettet for formålet. 

3.2 Antall plasser 

Med bakgrunn i observert bruk av tilgjengelige P-plasser, synes det 
rimelig klart at Egersund trenger å bedre tilgjengeligheten til 
sentrum. En kombinasjon av økt tilrettelegging for sykling og 
kollektive reisemidler, vil kunne redusere behovet for 
langtidsplasser, og derved frigjøre plasser til ønsket 
korttidsparkering for kunder til sentrum. Dette vil gi en mer effektiv 
utnyttelse av de til enhver tid tilgjengelige parkeringsressursene. 
Det er allikevel lite sannsynlig at man oppnår en tilstrekkelig bedring 
i tilgjengeligheten bare med disse tiltakene. Bilandelen av det totale 
antall reiser er tradisjonelt relativt høy i mindre byer, grunnet blant 
annet begrenset kundegrunnlag for kollektivtrafikken. Vår anbefaling 
er derfor å etablere en økning i parkeringskapasiteten i sentrums 
randsone, og kombinere dette med en effektivisering av 
korttidsparkeringen i selve sentrum. 

På kort sikt børe det foretas noen registreringer av parkeringstid og 
utnyttelsesgrad på parkeringsplassene i sentrum. Dette vil gi et 
bedre grunnlag for å vurdere andelen langtidsparkering på de 
plassene som egentlig er avsatt til korttidsparkering, og omvendt. 

Som langsiktig politikk bør man satse på til enhver tid å ha et 
nødvendig minimum av langtidsparkeringsplasser, slik at Egersund 
sentrum opprettholder sin attraktivitet som et sted for nye 
etableringer. 
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Det bør videre satses på å utvide korttidsparkeringen, slik at 
Egersund sentrum til enhver tid oppleves som lett tilgjengelig for 
kunder og servicekjøretøy. 

I et lengre perspektiv vil noen parkeringsplasser gjerne bli sanert 
bort samtidig som det totale behovet vil kunne øke. Det vil være 
behov for å sikre arealer til fremtidig parkering i en eller flere 
etapper. Det er også av betydning å få samlet allment tilgjengelig 
parkering og spesielt mer langtidsparkering i større anlegg. Sentralt 
beliggende gateparkering må reserveres korttidsparkering. 

Med utgangspunkt i sammenlikningen med Mandal, umiddelbare 
betraktninger av dagens situasjon i Egersund sentrum og 
sannsynligheten for noe mindre sanering av parkeringsplasser 
vurderer vi at det er behov å starte planlegging av et antall nye 
parkeringsplasser på i størrelsesorden 2-300 plasser, samlet i ett 
relativt sentralt beliggende anlegg. Det kan i tillegg være 
hensiktsmessig å ha en formening om hvor ytterligere et anlegg bør 
ligge for å sikre arealer på noe lengre sikt, uten at det tas stilling til 
bygging nå.  

Det er behov for å foreta detaljstudier for å kartlegge behovet for 
hhv korttidsparkering og langtidsparkering. Dette for å få vurdert 
balansen mellom disse.  

I det videre går vi inn på en betraktning av mulige nye anlegg. 

 

3.3 Mulige parkeringsanlegg 

Vi har foretatt en vurdering av en rekke mulige lokaliseringer av nye 
parkeringsanlegg. 
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Gruset I: Den rimeligste og raskeste måten å oppnå en økt 
parkeringskapasiteten på er å utvide parkeringsplassen på ”Gruset” 

mot syd, der det i dag er oppstillingsplass for buss og Taxi. 

Det kan synes som at en dagens bruk ikke er optimal. Dette betyr 
ikke at man skal nedprioritere kollektivtrafikk og buss, men at 
dagens bruk, som i stor grad synes å være regulering av ruter for 
bussen, og langtidsoppstilling for drosjene, ikke er funksjoner som 
krever en så sentral beliggenhet. Bussene kan med fordel regulere 
rutene lenger ut fra sentrum (eksempelvis ved Jernbanestasjonen?) 
men ha ordinære stopp i sentrumsområdet. 

Når det gjelder drosjer, vil det tilsvarende søkes andre og mindre 
sentrale områder for langtidsoppstilling, som kan fungere like godt 
som dagens løsning. 

En utvidelse av ”Gruset vil kunne gi ca 85 nye P-plasser.  

Figur 7 viser mulig utvidelse av parkeringsplass på Gruset, ca 85 ny 
plasser.  
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Gruset II: Nytt Dekke over dagens P-plass på ”Gruset”  vil kunne gi 

ca 230 nye parkeringsplasser. Dagens P-plass kan senkes noe, 
spesielt mot nord, slik at anlegget vil kunne etableres i begrenset 
høyde. I 2 plan, vil anlegget i alt kunne få ca 460 P-plasser. 

 
Figur 8 viser mulig parkeringsanlegg på Gruset, med totalt 230 nye plasser i tillegg 
til utvidelsen som vist i ”Gruset I”.. 
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Kråkefjellet: Det vil være mulig å etablere et P-anlegg i fjell under 
Kråkefjellet, med adkomst fra Rv 44. Figuren viser omtrentlig 
utstrekning av et anlegg bygget som en dobbel fjellhall i 2 etasjer. 
Man bør utrede muligheten for fotgjengeradkomst mot sentrum via 
kjøpesenteret og eventuelt sammenbygging med nytt P-anlegg som 
etableres i forbindelse med utbyggingen i området. En integrasjon 
vil gi et mer konkurransedyktig P-tilbud, og kunne gi både 
økonomiske og praktiske sambruksfordeler for begge anleggene. 
Anlegget gir også mulighet for å styre langtidsparkering for en del 
brukere, eksempelvis ansatte og brukere av småbåthavnene, slik at 
disse gruppene ikke skal konkurrere med kunder om de mest 
attraktive korttidsplassene.  

 
Figur 9 viser mulig parkeringsanlegg i fjell under Kråkefjellet, total ca 300 nye 
plasser. 
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Spinnerigaten/Lundeåne: Parkeringsplassen for Lundeåne senter, 
og kjøpesenteret i Spinnerigaten kan få en underetasje. Anlegget 
kan forslagsvis etableres som et åpent anlegg mot elven. Dette 
innebærer at nedre plan må stenges i flomperioder. Der 
flomperiodene er av relativt kort varighet og der de kan varsles i 
rimelig tid, er dette en akseptabel løsning. Løsningen er benyttet 
med suksess andre steder, bl.a. i Lyon i Frankrike, og man sparer 
betydelige byggekostnader i forhold til å bygge et ”vanntett” anlegg.  

 
Figur 10 viser mulig parkeringsanlegg ved Spinnerigaten/Lundeåne, totalt ca 50 
nye plasser. 
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Areneset: Areneset kan få en parkeringsetasje under bakken. En 
parkeringsetasje med vist utstrekning kan få i størrelsesorden 130 
parkeringsplasser.  

Utfordringene knyttet til bygging her er at anlegget må bygges 
vanntett, og med forankring ned i underliggende fjell. Vi vet ikke 
hvor langt det er til fjell på ulike deler av tomten. En annen 
utfordring er trafikkavvikling i byggeperioden, siden anlegget 
forutsetningsvis skal ligge delvis under eksisterende vei. Man kan 
tenke seg trafikken mellom Jernbaneveien og Strandgaten lagt 
langs kaikanten i byggeperioden, men alle løsninger vil her gi en del 
kostnader og komplikasjoner. Anlegget vil ha en svært god 
beliggenhet i forhold til trafikkårene i sentrum.  

 
Figur 11 viser mulig nytt parkeringsanlegg under Areneset, totalt ca 130 nye 
parkeringsplasser. 
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Strandgaten: Nytt fjellanlegg syd for sentrum, med ca 300 plasser. 
Vist utstrekning gir rom for en dobbel fjellhall i 2 etasjer, med 
adkomst fra Strandgaten v/Havnevesenet. Det kan tenkes flere 
alternative plasseringer og adkomster i dette området. Ut over å 
dekke et lokalt behov for parkering knyttet til virksomheter og 
offentlig service i området, kan et P-anlegg i dette området fungere 
som langtidsparkering for ansatte i sentrum. Siden gangavstandene 
blir relativt lange for noen, er forutsetningen trolig at det etableres 
en troverdig håndheving av restriksjonene på langtidsparkering i 
bykjernen.  

 
Figur 12 viser mulig parkeringsanlegg ved Strandgaten, totalt ca 300 nye 
parkeringsplasser. 
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Kontrari: Det vil være mulig å etablere et P-anlegg under 
fjellområdet ”Kontrari” på vestsiden av vågen. For å få til en attraktiv 

forbindelse mellom P-anlegget og byen, må det anlegges en 
gangbro mellom Lindøyveien og Jernbaneveien, noe som fordyrer 
alternativet med ca 17 mill kroner. Gangavstanden vil uansett bli 
lang, og anlegget vil således ikke ha så gode forutsetninger for å 
fungere som korttidsparkering for sentrum.  

 
Figur 13 viser mulig parkeringsanlegg under Kontrari, på vestsiden av vågen, totalt 
ca 300 plasser. 
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3.4 Nøkkeltall bygging av P-anlegg 

Byggekostnader for nye parkeringsanlegg vil selvsagt variere i stor 
grad med mange faktorer, bla: 

 Markedet for entreprenørtjenester 
 Tomtens beliggenhet, størrelse og arrondering  
 Bygging over eller under bakken 
 Typen bygg, antall etasjer 
 Osv 

 

Bransjetall for bygging av P-hus i dag tilsier at følgende tall kan 
legges til grunn: 

 Parkering på mark  kr   12 –  16 000 pr plass 
 Åpent P-hus   kr   95 – 125 000 pr plass 
 Lukket P-hus   kr  125 – 160 000 pr plass 
 Lukket P-hus i kjeller 1 etg. kr  175 – 260 000 pr plass 
 Lukket P-hus i kj., fl. etg. kr  250 – 500 000 pr plass 
 Fjellanlegg   kr 200 – 300 000 pr plass 

 

I våre kostnadsestimater for de foreslåtte lokaliseringene av nye P-
anlegg, har vi lagt til grunn disse kostnadstallene justert for antatte 
spesielle utfordringer knyttet til den enkelte lokalitet. 

For nedsenket og forankret P-anlegg på Areneset, har vi innhentet 
kostnadstall fra et nylig kalkulert anlegg av tilsvarende karakter i 
Mandal. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til dybde til fjell, 
utfordringer mhp. spunting og muligheten for å oppnå en tørr 
byggegrop og lignende. En tilsvarende usikkerhet hefter ved tallene. 

Kostnadene med gangbroen er tatt fra en nylig kalkulert gangbro på 
120 meter i Kvinesdal. Usikkerheten i kostnader er primært knyttet 

til hvor langt fritt spenn en bro evt. får, noe som er avhengig av hvor 
langt ut i vannet det kan settes fundamenter. 

Under disse forutsetningene har vi utarbeidet følgende grove anslag 
på kostnader knyttet til det enkelte alternativet: 

P-anlegg Antall nye pl. Kostnad Pris pr. plass 

Gruset I: Utvidelse 85 400 000 4 706 

Gruset II: Nytt dekke 
over Gruset  230 33 500 000 145 652 

Kråkefjellet: Nytt P-
anlegg i fjell 300 82 000 000 273 333 

Spinnerigt./Lundeåne: 
Nytt P-anlegg ved elv 50 13 000 000 260 000 

Areneset: Nytt P-anlegg i 
ett plan under vei 130 50 000 000 384 615 

Strandgaten: Nytt 
fjellanlegg sentrum syd 300 79 000 000 263 333 

Kontrari: Nytt fjellanlegg 
inkl gangbro 300 99 000 000 330 000 
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3.5 Vurdering av anleggene 

Vi har i det videre gjort noen trafikale og parkeringsmessige 
vurderinger av å etablere de ulike anleggene. Hovedtrafikken 
kommer i dag inn Rv 44, jevnt fordelt fra nord og sørøst. En relativt 
liten del kommer sørfra langs Strandgaten.  

Når det gjelder bygging av nye anlegg vil man måtte ta standpunkt 
til hvordan anleggene skal finansieres. Hvis parkeringen forutsettes 
å være selvfinansierende, altså at man innfører avgifter som dekker 
kapital- og driftskostnader, vil det trolig være vanskelig å forsvare de 
anleggene som har høyest byggekostnad.  

Eksempelvis må et lukket P-anlegg med byggekostnad på 250.000 
kr/plass, måtte generere ca 18 000 kr pr år i inntekt for å kunne 
dekke kapital og driftskostnader over tid.  

Hvis det etableres avgift på p-anlegg som ligger i utkanten av den 
sentrale sentrumskjernen så bør den sentrale sentrumskjernen 
også få avgiftsparkering. Dette for å harmonisere virkemiddelbruken 
i området og ikke skape ytterligere press i den sentrale 
sentrumskjernen. Man kan imidlertid vurdere progressive satser 
eller tidsrestriksjoner i tillegg. 

Parkeringsanleggene vil som utgangspunkt spesielt henvende seg 
til langtidsparkering og blant annet arbeidsreisende. Det gjør at 
toppene i trafikken til og fra anleggene spesielt vil skje i rushtiden. 
Dette vil ikke være typiske kortidsparkeringsanlegg hvor trafikken er 
noe mer jevnt spredt ut over dagen. Det vil uansett være et naturlig 
mål å søke å begrense og konsentrere trafikken rundt få gater. 
Dette gir minst mulig sjenanse for annen aktivitet og mer rom for 
fotgjengere. 

 

 

Figur 14 viser en samlet oversikt over mulige plasseringer av nytt 
parkeringsanlegg. 

 

Gruset I fremstår som et relativt enkelt tiltak som kan gjennomføres 
raskt (85 plasser). Gruset II fremstår som et relativt rimelig og 
oversiktelig prosjekt. Prosjektet krever en inntjening på 10.500 per 
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plass per år for å gå rundt. Begge prosjektene utløser et bra antall 
parkeringsplasser og oppnår synergieffekter med allerede etablert 
parkeringsanlegg. Med Gruset II vil anlegget i sum være et sentralt 
og beleggsmessig fleksibelt parkeringsanlegg. Området er meget 
sentralt i forhold til eksisterende hovedveinett og innfartsåre Rv 44. 

Spinnerigaten/Lundeåne er et mindre anlegg, men med noe synergi 
med eksisterende parkering. Anlegget vil i sum gi et bidra til 
parkeringen i byen, men ikke være en vesentlig driver som sentralt 
og beleggsmessig fleksibelt parkeringsanlegg. Anlegget ligger tett 
på innfartsåren Rv 44. 

Kråkefjellet, Strandgaten og Kontrari forutsetter at det rent 
anleggsteknisk er hensiktsmessig å bygge et stort antall 
parkeringsplasser i et første byggetrinn. Disse anleggene er 
forutsatt bygget med ca 300 parkeringsplasser, noe som gir rom for 
god beleggsmessig fleksibilitet.  

Kråkefjellet får en svært god beliggenhet med egen gangatkomst 
mot sentrum. Kråkefjellet anbefales med utgangspunkt i lokalisering 
og kostnad som et anlegg som evt kan bygges etter man har sett 
effektene av en full utbygging på ”Gruset” og effektiv håndheving av 
korttidsparkeringen i sentrum. Atkomst og grunnforhold må vurderes 
nærmere.  

Strandgaten ligger et godt stykke fra det sentrale sentrum. Denne 
løsningen vil resultere i at mye trafikk må inn en gate som er relativt 
smal. Med tanke på at det finnes andre alternativer synes denne 
løsningen som trafikkmessig noe mindre optimal enn de mest 
sentrale løsningene. Løsningen vil være interessant hvis det kan bli 
fylt og løser et behov for aktivitet lokalt i området eller for trafikk som 
kommer sørfra langs Strandgaten. Vi er per i dag usikre på om 

markedsgrunnlaget er der. Gangavstanden inn til sentrum er lang, 
men akseptabel, gitt at langtidsparkering presses ut av sentrum. 

Kontrari ligger isolert sett med akseptabel gangavstand til sentrum. 
For hovedtyngden av befolkningen som kommer til sentrum 
innebærer anlegget unødig omvei. I den grad anlegget kan bli fylt 
med trafikk fra vest og Eigerøy vil anlegget være interessant. Vi er 
per i dag usikre på markedsgrunnlaget. 

Areneset ligger meget sentralt til. Dette er imidlertid et komplisert og 
dyrt anlegg. Anlegget vil i sum gi et vesentlig bidrag til parkeringen i 
byen, men i kraft av størrelsen likevel ikke fungere som en driver i 
sentrum, som et beleggsmessig fleksibelt parkeringsanlegg. 
Anlegget vil gi store ulemper i byggetiden, trafikalt sett og spesielt 
mhp omsetningstap for næringslivet. Våre kostnader er knyttet til at 
bunn av anlegget ligger ca 2 m under vannspeilet. Ved flere etasjer, 
vil anlegget blir mer komplekst og kostnadene vil kunne øke 
ytterligere. 

Oppsummert vurderes det at Gruset I og II er de to 
fremdriftsmessig, kostnadsmessig og lokaliseringsmessig 
alternativene som det er mest interessant å gå videre med. 
Kråkefjellet fremstår kostnadsmessig og lokaliseringsmessig som et 
godt sted for en senere utbygging etter at Gruset er utbygd. 
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4 ORGANISERING 

4.1 Kommunens grunnleggende interesser 

Eigersund kommunes grunnleggende interesse i en 
parkeringsvirksomhet med egen drift, er å ivareta trafikksikkerhet, 
fremkommelighet og miljø i byen, og etablere et økonomisk 
fundament for å videreutvikle parkeringstilbudet i sentrum.  

Det er en viktig interesse for Eigersund kommune å opprettholde og 
videre utvikle Egersund sentrum som handels- og kulturmessig 
tyngdepunkt i regionen. Interessen kan resultere i at kommunen bør 
etablere et integrert system for finansiering, forvaltning og drift av 
parkeringsinfrastrukturen i kommunen. 

Hvis situasjon blir slik at etterspørselen etter parkeringsplasser 
overstiger tilbudet, og dagens regulering av de offentlige plassene 
ikke kan gi den økte tilgjengelighet som etterspørres av 
trafikkantene, bør kommunen vurdere hvilke muligheter man har for 
å forbedre situasjonen. Samtidig bør en benytte de tilgjengelige 
virkemidlene for å utnytte parkeringstilbudet optimalt i forhold til 
transportpolitiske mål. 

Det etableres nye parkeringsplasser i forbindelse med nye private 
og offentlige byggeprosjekter. Et hovedpoeng med en ny modell fra 
kommunens side, vil da være å sikre at det som investeres i nye P-
plasser pløyes inn i felles prosjekter som styrker muligheten for å få 
til større offentlige anlegg. 

Videre blir det avgjørende at forvaltningen av P-plassene blir slik at 
bruken av plassene reguleres i tråd med en ønsket 
sentrumsutvikling. 

Parkering for kunder til handel og service må prioriteres slik at 
sentrum opprettholder konkurransekraft. Arbeidsparkering kan ha 

lengre gangavstander, og kan sees i sammenheng med 
kollektivtilbud, og gang/sykkelmuligheter. 

Bruk av frikjøpsordningen er en mulighet som kommunen kan 
benytte for å finansiere ny infrastruktur. Vi har i kapittel 5.3 sett på 
muligheten for å benytte dette verktøyet. Vi vil her beskrive noen 
premisser for å etablere en kommunal parkeringsdrift i Egersund. 

 

4.2 Konkrete oppgaver 

Rammene for utøvelse av virksomheten er det statlige regelverk for 
offentlig parkeringsvirksomhet, kommunens parkeringspolitikk og 
strategi for eierskap til virksomheten. 

En slik eierstrategi bør bl.a. inneholde avklaring av: 

 Organisasjonsform, (avdeling, etat, selskap osv.) 
 Eiers involvering, (aktiv involvering/ pådriver/ tilrettelegger/ 

finansiell kontroll) 
 Eierskap til infrastrukturen (grunn og bygninger) 
 Konkretisering av eierinteressene i forhold til de oppgaver 

selskapet skal ivareta (resultat og kvalitetskrav, samt 
rapportering på strategisk nivå) 

 Parkeringspolitiske retningslinjer, herunder: Parkeringsplaner, 
prisstrategi etc 

 
4.3 Kommunens roller, integritet i forvaltningen 

Kommunen, må gjennom underliggende virksomhet kunne utøve 
sin parkeringsvirksomhet uten å komme i konflikt med rollen som 
myndighetsutøver. 

Kommunen står fritt til å definere sine oppgaver og sin virksomhet i 
kraft av sin private autonomi. Det gjelder derfor selvsagt ikke noe 
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forbud mot å drive kommersiell parkeringsvirksomhet i kommunal 
regi. 

Kommunen fastsetter imidlertid som myndighetsutøver en rekke 
rammebetingelser for næringslivet, og kunne komme til å fastsette 
vilkår som favoriserer egen virksomhet. Ved en slik favorisering, vil 
det ikke være kommunens kommersielle virksomhet som er ulovlig, 
men de offentligrettslige vedtakene som bryter med reglene for 
maktutøvelse/maktmisbruk. Det er derfor viktig å organisere 
virksomheten slik at det ikke oppstår tvil om at kommunen utøver 
sin myndighet på en nøytral måte. En virksomhets administrasjon 
må således kunne operere selvstendig i forhold til f.eks: 

 Veimyndighetene 
 Skiltmyndigheten 
 Byplanmyndighetene 
 Bygningsmyndighetene 
 Brann og andre tilsynsmyndigheter 
 Osv. 

 
Ved å opprette et eget selskap vil man eksempelvis etablere et 
organisatorisk skille som gjør det mulig å ivareta dette hensynet. 

Ileggelse av offentligrettslige parkeringsgebyr, og tildeling av 
forskjellige typer tillatelser som har hjemmel i forskrift, vil være 
forvaltningsvedtak som kan foretas i virksomheten etter et 
delegeringsvedtak i kommunen. Med dette lagt til grunn, kan 
kommunens integritet i forhold til myndighetsutøvelsen ivaretas. 

 

4.4 Anbefalt organisering 

Offentlig parkeringsvirksomhet må etter dagens regelverk utøves av 
personell ansatt i kommunen eller i selskap eid av kommuner. 

Kommunen kan altså ikke samarbeide med private om offentlig 
parkeringskontroll. Videre kan samarbeid med andre kommuner 
bare skje gjennom et felles eid parkeringsselskap, slik regelverket i 
dag tolkes av myndighetene. 

En parkeringsvirksomhet i Eigersund kommune vil bli av begrenset 
størrelse. Det vil derfor være av interesse å se om det er grunnlag 
for å etablere et felles selskap med andre kommuner som også har 
offentlig parkeringsdrift. 

Forvaltningsenhet: Hvis kommunen bare vil etablere 
parkeringsvirksomheten som en rein forvaltningsenhet, med 
offentligrettslig håndheving og avgiftsparkering på offentlig 
trafikkareal, kan virksomheten opprettes som kommunal virksomhet, 
Kommunalt Foretak (KF), eller aksjeselskap. 

Markedsaktør: Skal virksomheten innebefatte bygging og drift av 
parkeringsanlegg, bør en vurdere etablering av et aksjeselskap. 
Dette av hensyn til at virksomheten kan komme i en 
konkurransesituasjon. Selskapet bør da ikke ha andre rammevilkår 
enn private konkurrenter. 

Vi forutsetter her hele tiden at virksomheten utfører 
parkeringsdriften som egenregivirksomhet på vegne av kommunen. 
Dette gir visse begrensninger i hvilke typer aktiviteter virksomheten 
kan delta i, osv. 

 

4.5 Videre utredning av organisasjonsmodell 

Når kommunen er kommet noe lenger i beslutningsprosessen bør 
en gjøre en nærmere vurdering av forholdet til omkringliggende 
regelverk og de oppgaver virksomheten skal utføre. Dette gjelder 
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forholdet til regelverk for offentlige anskaffelser, konkurranseloven, 
EU-reglenes bestemmelser om statsstøtte etc. 
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5 FRIKJØPSORDNINGEN 

Frikjøpsordningen er et tilbud som kommunen kan gi til utbyggere. 
Ordningen har hjemmel i plan og bygningslovens § 69. 

I form av vedtekt bestemmer bystyret at utbyggere i stedet for å 
etablere det nødvendige antall parkeringsplasser på egen tomt, kan 
betale inn et beløp til kommunen, som overtar ansvaret for å stille til 
rådighet parkeringsplasser. Utbyggere kan ikke kreve frikjøp, og 
kommunen kan i prinsippet ikke pålegge frikjøp. 

Kommunen har ikke ansvar for å etablere akkurat det antallet P-
plasser som er frikjøpt, og utbygger kjøper seg ingen særrettigheter 
i kommunens anlegg, verken hva gjelder antall plasser eller 
økonomiske betingelser for bruk av plassene. 

 

5.1 Formål med en frikjøpsordningen 

Utbygging i et tett bysentrum er ofte av liten til middels størrelse. 
Dette fører med seg at utbyggerne etablerer en rekke små og 
middelsstore parkeringsanlegg med adkomst til sin eiendom. Over 
tid gir dette som resultat at bysentrum får mange små og urasjonelle 
anlegg, og et trafikkbilde preget av adkomsttrafikk i alle 
sentrumsgatene. Kommunens mulighet for å regulere trafikk 
reduseres eller vanskeliggjøres og det blir henimot umulig å vise til 
og markedsføre det samlede parkeringstilbudet overfor 
sentrumskundene. 

En aktiv bruk av frikjøpsordningen kan bidra til at en rekke små og 
mellomstore P-anlegg ikke blir bygget, og at kommunen i stedet 
etablerer finansiell styrke til å bygge større, mer attraktive og 
rasjonelle parkeringsanlegg. Samtidig gir det utbygger muligheten til 
å utnytte, ofte små og trange sentrumseiendommer på en mer 

hensiktsmessig måte når det gjelder det primære formålet, nemlig 
handel eller annen næringsvirksomhet. 

 

5.2 Planverktøy for økt bruk av frikjøp 

Tilbud om frikjøp må være knyttet til en parkeringsnorm, slik at det 
aldri er tvil om hvilket antall plasser man er forpliktet til å 
bygge/kjøpe seg fri fra. 

Adkomst til parkeringsanlegg har trafikale konsekvenser i form av 
ulykkesrisiko og fremkommelighetsproblemer for annen trafikk, 
særlig sykkel og kollektivtrafikk. En restriktiv avkjørselspolitikk kan 
derfor være hensiktsmessig. Dette underbygger bruken av frikjøp 
fremfor etablering av uønskede utkjørsler fra private P-anlegg. Dette 
kan innarbeides i sentrumsplanens bestemmelser. 

Utbyggere vil imidlertid ofte ha behov for noen parkeringsplasser 
nær/på sin eiendom for å dekke viktige behov for driften av 
eiendommen. Det kan være leveranser, egen byggdrift, etc. Man 
bør ikke nødvendigvis frikjøpe et slikt behov, med mindre 
fellesanleggets beliggenhet er svært gunstig i forhold til 
eiendommen. 

Det bør ikke tillates etablert parkeringsdekning på bakkeplan i 
sentrum.  

 

5.3 Frikjøpsbeløpet 

Som nevnt ovenfor vil frikjøpsordningen benyttet på riktig måte, 
kunne bidra til et bedre parkeringstilbud og en mer rasjonell 
utnyttelse av næringseiendommer i sentrum. I tillegg er det 
nødvendig at ordningen fremstår som et økonomisk sett gunstig 
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alternativ for utbyggere. Dette betyr at frikjøp bør være noe 
rimeligere for utbygger, enn selv å bygge P-plassene. For 
kommunen kan dette medføre at man påtar seg et 
utbyggingsansvar som ikke fullt ut er finansiert gjennom 
innbetalingene fra utbyggere.  

Større felles parkeringsanlegg gir behov for færre plasser for å 
dekke den samme etterspørselen, fordi den ”overkapasiteten” alle 

vil legge inn i sitt anlegg for å ha god nok tilgjengelighet kan være 
mindre i et felles anlegg enn summen av det som må legges inn i 
alle småanleggene. Maksimal etterspørsel oppstår ikke samtidig for 
alle bransjer, slik at man oppnår en betydelig rasjonaliseringseffekt 
ved bygging av fellesanlegg. Denne gevinsten kan komme 
utbyggere til gode gjennom fastsetting av et frikjøpsbeløp som er 
lavere enn faktisk utbyggingskostnad for P-plassene. I tillegg til 
dette vil bruken av plassene i et felles anlegg generere 
driftsinntekter som overstiger driftsutgiftene, og gi et bidrag til 
finansieringen av anleggene. 

I Stavanger, hvor bruk av frikjøpsordningen må kunne sies å være 
en betydelig suksess ligger således frikjøpsbeløpet på under 
halvparten av byggekost for nye P-plasser i P-hus. 

Frikjøpsbeløpet i Egersund i dag, er fastsatt i vedtekt datert 
17.11.1980. Den var i 1980 fastsatt til kr 10 000,- pr plass og 
justeres hvert årsskifte iht. ”Engrosprisindeksen”. Justert for denne 

indeksen vil frikjøpsbeløpet i dag ligge på ca 27.200 kr/plass. Dette 
står selvsagt ikke i noe rimelig forhold til hva det koster å etablere 
parkeringsplasser i P-hus i dag. 

 

5.4 Forslag til nytt frikjøpsbeløp 

Byggekost for parkeringsanlegg i P-hus variere fra i størrelsesorden 
100 000 kroner pr plass i åpne P-hus over bakken, til kanskje 
300 000 kr pr plass for fjellanlegg. 

I Egersund, kan det være snakk om både P-hus, og underjordiske 
P-anlegg eller fjellanlegg. 

For å kunne si noe om hva størrelsen på frikjøpsbeløpet bør være, 
kan man sette opp en forenklet analyse av hvilke kapitalkostnader, 
driftskostnader og driftsinntekter som vil være knyttet til etableringen 
av en P-plass i et underjordisk P-anlegg. 

Tabellen under har følgende forutsetninger: 

 Byggekost pr. plass kr 125 000 og kr 250 000,- 
 20 % rasj.gevinst, dvs. 80% av frikjøpte plasser bygges. 
 Nedbetalingstid på lån 25 år 
 100 % lånefinansiering av kommunens kapitalbehov. 
 Kommunal finansieringsrente  5,5% 
 Driftsutgifter  kr 2 000,- og kr 2 500,- pr år pr plass 
 Driftsinntekter kr 7 000,- pr år pr plass 

(Dette tilsvarer eksempelvis, 23% belegg i 10 timer pr hverdag, 
med en timepris på kr 10,-) 
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Forenklet finansiering P-plasser frikjøp, eksempel:   

Finansieringskostnader: Åpent anl Fjellanl Fjellanl 

Byggekost kr 125 000 kr 250 000 kr 250 000 

Redusert byggevolum pga 20 % rasj. -kr 25 000 -kr 50 000 -kr 50 000 

Frikjøpsbeløp: -kr 50 000 -kr 100 000 -kr 140 000 

Kommunal investering pr frikjøpt plass 50000 100000 60000 

Løpetid 25 år 25 år 25 år 

Rentesats 5,50 % 5,50 % 5,50 % 

Årlig finansieringskostnad  kr 3 727 kr 7 455 kr 4 473 

Beregning av inntekter: 

  
  

Driftsinntekter  7 000  7 000  7 000  

Andre inntekter? 
  

  

Sum inntekter 7 000  7 000  7 000  

Årlig resultat: 

  
  

Inntekter kr 7 000 kr 7 000 kr 7 000 

Driftskostnad  kr 2 000 kr 2 500 kr 2 500 

Finanskostnad kr 3 727 kr 7 455 kr 4 473 

Resultat kr 1 273 -kr 2 955 kr 27 

Belegg (%) 10 t/dg, 300 dg/år (kr 10,-/t) 23 % 23 % 23 % 

Kapital kr 50 000 kr 100 000 kr 60 000 

Avkastning på kapital 2,5 % -3 % 0,0 % 

Nullpunktomsetning: 

  
  

Driftskostnad kr 2 000 kr 2 500 kr 2 500 

Finanskostnad kr 3 727 kr 7 455 kr 4 473 

Faste kostnader (nullpunktomsetning) kr 5 727 kr 9 955 kr 6 973 

 

Gitt forutsetningene ovenfor, viser eksemplet følgende: 

 Med et frikjøpsbeløp på ca 50 000 kr/plass, må et åpent anlegg 
generere en driftsinntekt på mellom 5 500 og 6 000 kr/plass/år, 
for å gå i ballanse. 

 Med et frikjøpsbeløp på 100 000 kr/plass må et dyrere 
parkeringsanlegg, eksempelvis et fjellanlegg, generere en 
driftsinntekt på ca 10 000 kr/plass/år. 

 Med et frikjøpsbeløp på 140 000 kr/plass må et tilsvarende 
fjellanlegg og generere driftsinntekter på ca 7 000 kr/plass/år. 

 

Fra sammenlignbare byer i sør Norge som har innført 
avgiftsparkering, har vi eksempler på inntektsnivå på rundt 8 000 
kr/plass/år. Kommunens valg av løsning vil selvsagt også påvirkes 
av andre forhold bl.a. av næringspolitisk hensyn. 
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6 PARKERINGSNORM 

Parkeringsnormen knytter seg til spesielt til nybygg som gir 
grunnlag for trafikk som i sin tur utløser krav om parkering. 
Normene avhenger av områdets tilgjengelighet. Normene kan 
utformes på en rekke måter. Her trekkes det frem sentrale 
prinsipper som må tas med i vurderingen. 

Normverktøyet knytter seg spesielt til formålene, bolig, næring, 
handel, kontor etc. For offentlige bygg og anlegg, vil 
parkeringskravet generelt måtte vurderes noe nærmere. Dette kan 
også gjelde nærbutikker rettet inn mot en svært lokal kundekrets. 

Normverktøyet kan knytte seg til bil- og sykkelparkering. 
Sykkelparkering er generelt ofte undervurdert i sentrale områder, 
med for få plasser, manglende overdekning og sikkerhet.  

 

6.1 Tilgjengelighet 

Et områdes tilgjengelighet bestemmes av hvor enkelt det er for 
mange mennesker å nå området med bil, kollektivtrafikk, sykkel 
eller til fots. Reisemiddelfordeling som vist gjennom f.eks 
reisevaneundersøkelser er et uttrykk for tilgjengelighetsprofilen til et 
område. Normtall for parkeringkrav må ses i sammenheng med 
hvor stor andel av de reisende som benytter bil, kollektiv, sykkel og 
gange til/fra aktuelt område.  

 Med høy biltilgjengelighet menes her konkurransedyktig reisetid 
med lite saktegående køkjøring og gode parkeringsforhold.  

 Med høy kollektivtilgjengelighet for et område menes at mange 
har et attraktivt kollektivtilbud til/fra området i gangavstand fra 
både start- og målpunkt for reisen kombinert med høy frekvens. 
Det innebærer både nærhet, konkurransedyktig reisetid og god 

kapasitet, slik at mange har mulighet og finner det attraktivt å 
benytte tilbudet. 

 Med høy gang- og sykkeltilgjengelighet menes at mange bor i 
kort avstand til aktuelt område, f.eks 0-3 km. Slik at mange 
finner det attraktivt å gå eller sykle fremfor f.eks å benytte bil. 

 

I områder med høy kollektiv-, sykkel- og gangtilgjengelighet kan 
normkravene til parkering være lave og restriktive. Dvs få 
parkeringsplasser per måleenhet. I områder med lav kollektiv-, 
sykkel- og gangtilgjengelighet kan normkravene til parkering være 
høye og mer åpne. Det vil være uheldig å innføre restriktive 
parkeringsnormer hvis tilgjengeligheten med andre reisemidler enn 
bil er lav. Det fører fort med seg parkeringskaos og etter hvert 
redusert konkurranseevne og attraktivitet for området. Restriktive 
parkeringsnormer må føles opp med høy tilgjengelighet for 
kollektivtrafikk, sykkel og gange. 

 

6.2 Bilbruk og bilhold 

For boliger og boligparkering er det viktig å skille mellom bilhold og 
bilbruk. Økt bilhold er i utgangspunktet et uttrykk for økt behov for å 
bruke bil. Studier i Bergen og Oslo (TØI rapport 438/1999) viser at 
økt bilhold gir økt bilbruk og at hver bil i husholdningen ikke blir kjørt 
mindre ved økt bilhold.  

Bilbruken vist i rapporten, dvs kjørte km per bil er relativt uavhengig 
av bosteds avstand til sentrum. Det kan tyde på at behovet for bil er 
betydelig i hverdagen, f.eks knyttet til arbeidsreiser. Det som 
imidlertid nyanserer bildet i den samme TØI-rapporten er at det er 
forskjell i bilhold avhengig av bosted. Bilholdet i sentrum (ca 0,25 
biler per person over 17 år) var halvparten av bilholdet 10 km 
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utenfor sentrum (ca 0,5 biler per person over 17 år). Etter 10 km er 
bilholdet stabilt på ca 0.5 biler per person over 17 år.  

Det synes å være en sammenheng mellom bilhold og behov. Er 
alternativene gode (god kollektivtilgjengelighet eller kort avstand til 
f.eks jobb) evt kombinert med at biltilgjengeligheten er dårlig (lite 
parkering) så reduseres bilholdet. 

 

6.3 Minimums-, fast- og maksnorm 

Normen kan lages i form av minimumsnorm, fastnorm og 
maksimumsnorm.  

 Normen brukes typisk utenfor sentrumsområder, sentrale 
områder, store arbeidsplass- og/eller handelsområder. 
Minimumsnorm brukes når tilgjengelighet til og fra området 
primært er avhengig av bil. Dvs, at gang,- sykkel- og 
kollektivtilgjengligheten til og fra området ikke er særlig god. 
Frikjøpsordningen kan knyttes til minimumsnormer. 

 Fastnorm benyttes typisk i sentrumsområder, sentrale områder, 
store arbeidsplass- og/eller handelsområder hvor gang-, sykkel- 
og kollektivtilgjengeligheten generelt er god. Tilgjengelighet til 
området må fremdeles i stor grad baseres på bil. 
Frikjøpsordningen er vanlig å benytte knyttet til fastnormer. 

 Maksnormer benyttes typisk i større byer hvor tilgjengelighet 
primært skjer til fots, med sykkel og kollektivtrafikk. 
Kollektivtrafikken fremstår her som et bærende element, robust, 
forutsigbar, med god kapasitet og høy frekvens. Bilen blir her av 
noe mindre betydning og fremstår ofte som mindre attraktiv enn 
alternativene. Frikjøpsordningen kan i utgangspunktet ikke 
knyttes til rene maksnormer, da det ikke er noe avklart antall 
parkeringsplasser å kjøpe seg fri fra. 

 

Det kan synes som mest hensiktsmessig å basere seg på fastnorm 
for Egersund sentrum.  

 

6.4 Måleenhet 

Parkeringsnormen kan knyttes til areal, enheter (f.eks bolig) eller 
antall rom.  

 Areal er en måleenhet som for større utbygginger som helhet 
kan fungere godt, f.eks 1 parkeringsplass per 100 kvm bygd 
gulv, BRA. En fordel med måleenheten er at den er enkel og 
entydig å forholde seg til. Enheten brukes gjerne uavhengig av 
arealformål. En ulempe er spesielt knyttet til leilighetsprosjekter 
med mange små boenheter, f.eks på 30 kvm. Det fører til at 
mange boenheter fort kan stå uten parkeringsplass. 

 Per enhet, f.eks bolig. Dette er et mål som trenger nærmere 
detaljering knyttet til størrelsen på boenheten. Det eksisterer 
også normer knyttet til antall rom. Dette kan imidlertid bli 
misbrukt ved å bygge færre rom ved godkjenning og supplere i 
etterkant. En fordel med måleenheten er at den kan skreddersys 
for ulike boligstørrelser og formål. En ulempen er at det fort kan 
bli en stor mengde varianter av normer tilpasset ulike typer 
formål, handel, kontor etc. Detaljeringen blir fort større enn 
muligheten til å treffe parkeringsbehovene til ulike formål. 

 

En enkel norm gjør håndhevingen enkel. Det taler for noe i retning 
av en arealbasert norm. For å fange opp uheldige forhold spesielt 
knyttet til små boenheter kan det sammen med et arealkrav settes 
opp et krav knyttet til antall boenheter. Tilsvarende må det ses 
spesielt på spesielle bygg, f.eks forsamlingslokaler. 
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Kravene eller fleksibiliteten innenfor kravet vil kunne variere 
avhengig av om parkeringen spesielt tilknyttet bolig tilbys med frie 
eller reserverte plasser. Med reserverte plasser reduseres 
fleksibiliteten i større anlegg betydelig. 

Parkering må tilrettelegges både for bosatte, ansatte, gjester og 
kunder. For boliger vil gjesteparkering f.eks kunne utgjøre i 
størrelsesorden 20 % av parkeringen på dagtid. Det er av betydning 
for å vurdere et skille mellom parkering i lukket anlegg og parkering 
tett på hovedinngang. 

 

6.5 Bygningers livsløp   

Parkeringsnormen vil generelt gjelde ved nybygging. Ved bruk av 
parkeringskrav knyttet til areal er normen svært enkel å bruke ved 
økning av areal, ombygging, bruksendringer eller rehabilitering, 

Ved bruk av enhetskrav blir det derimot fort mer saksbehandling 
knyttet til ombygging, bruksendringer, rehabilitering. 

 

6.6 Kommunesamarbeid og koordinering 

Det er fra fylkeskommunalt nivå generelt signalisert at 
parkeringspolitikken og parkeringsnormer bør koordineres på tvers 
av kommunegrenser. Det innebærer dels felles forståelse, dels 
felles prinsipper for utvikling av politikken og normene og dels felles 
politikk og normer. 

 

6.7 Prinsipielt forslag til norm 

Krav til parkeringsdekning må tilpasses ulike områder 
mobilitetsprofil. Et område med høy kollektivtilgjengelighet kan ha 
lavere parkeringsdekning enn et område med lav 
kollektivtilgjengelighet, Dette må studeres noe nærmere. Generelt 
synes et normkrav for Eigersund kommune prinsipielt å kunne 
være:  

 Sentrale områder, målpunkt og sentrumsområder bør få et 
fastkrav knyttet opp mot frikjøp og andre styrende virkemidler 
som avkjørselsrestriksjoner. 

 Omkringliggende områder bør i utgangspunktet få en 
minimumsnorm.  

 ”x parkeringsplasser per 100 m2 BRA” for alle formål, med 
tilleggskrav knyttet til bolig. 

 For boliger under 100 m2 BRA gjelder i tillegg spesielt at det må 
bygges minimum ”x parkeringsplasser per bolig”. 
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
140/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

Kommunestyret 17.06.2013

Svar på spørsmål ifm utbyggingsavtale for Rundevoll 
Hestnes, delfelt B29-B36
  

Sammendrag:
I forbindelse med behandlingen av utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Aktiv 
Eiendomsutvikling vedrørende del av reguleringsplanen for Rundevoll-Hestnes, ble det i 
kommunestyret fattet vedtak om å sende saken tilbake til administrasjonen. 
Administrasjonen har bedt om skriftlige spørsmål for å kunne avklare eventuelle uklarheter 
rundt saken.

Administrasjonen har besvart spørsmålene som var stilt, og kan ikke se at spørsmål og svar 
danner grunnlag for å endre den opprinnelige saken. Kommunestyrets oppgave i forbindelse 
med utbyggingsavtaler er enten å godkjenne avtalen eller å sende avtalen tilbake for nye 
forhandlinger mellom partene.

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

Rådmannens forslag til vedtak 26.04.2013:
PTU innstiller til kommunestyret:
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Aktiv Eiendomsutvikling 
Dalane AS om utbygging av del av reguleringsplanen for Rundevoll-Hestnes godkjennes.

Eventuell tidligere politisk behandling:
I PTUs møte den 5/3-2013 ble Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. I kommunestyrets 
møte den 11/3-2013 ble saken vedtatt sendt tilbake til administrasjonen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Følgende spørsmål med tilhørende svar til saken ble stilt. Svarene er besvart av 
prosjektleder for Hestnesutbyggingen, og sendt til spørsmålsstiller.

Spørsmål 1: Første spørsmål var om det bare foreligger en plan med bestemmelser for 
Hestnes.

Svar: Det foreligger kun én reguleringsplan for Rundevoll-Hestnes, vedtatt 8/6-2009.
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Spørsmål 2: I det grønne arket står det at deler av området kan utbygges separat. Ut fra min 
kjennskap til planen er det ikke lagt opp til en slik løsning. 

Svar: I det grønne notatet står det at feltet som nå bygges ut av Larsen & Bjørkeland ikke er 
avhengig av samleveien, da feltet har egen avkjørsel fra Hestnesveien. Det er ikke satt krav i 
planen om at samleveien eller annen hovedinfrastruktur (utenom fylkesveien og bro over 
Lygre) skal bygges før det gis byggetillatelse for nye hus. Det er søkt om og innvilget 
igangsettingstillatelse for infrastruktur for dette feltet med ca 31 boenheter. Hestnesfeltet vil 
nødvendigvis bli utbygget etappevis. Det er på tross av manglende krav oppnådd enighet om 
at Larsen & Bjørkeland skal bidra med anleggsbidrag til overordnet infrastruktur for alle 
boenhetene i feltet.

Spørsmål 3: Neste spørsmål var om salget var i overensstemmelse med tidligere vedtak i 
planen.

Svar: Det er ikke fattet vedtak vedrørende salg i planen. I sak 043/11 til kommunestyret om 
realisering mulig utbygging i Hestnes ble det fattet følgende vedtak vedrørende salg av 13 
kommunale tomter i angjeldende felt:

Det etableres en avtale med Larsen & Bjørkeland ang. den første feltutbyggingen (hvor 
de har tomter i feltene B29, B32, B33, B35 og B36). I denne utbyggingen legges det inn 
13 kommunale tomter (som naturlig hører med i delfeltutbyggingen). Utgangspunktet er 
at Larsen & Bjørkeland skal administrere utbyggingen og hvor de kommunale tomtene 
selges til markedspris. Rådmannen får fullmakt til å selge de kommunale tomtene i felt 
B29, B30, B31 og B32 (totalt 13 tomter) – herunder godkjenne pris på tomtene. De første 
13 kommunale tomtene selges samlet ut etter markedspris.

Tomtene er solgt etter innhenting av to uavhengige takster, der begge takstfirmaene satt 
tomtenes markedsverdi som ferdig opparbeidet tomteområde til 10 millioner kroner. Etter 
fratrekk av opparbeidelseskostnader, inkludert anleggsbidrag til felles infrastruktur, ble 
råtomtverdien negativ (-93.000,- per tomt). Tomtene ble solgt til en høyere pris en 
verdivurderingen tilsa. 

Spørsmål 4: Er beløpet for teknisk infrastruktur på 95 mil kvalitet sikret at alle kostnader er 
med i forhold til dagens marked for opparbeidelse av teknisk infrastruktur.

Svar: Beregnede kostnader for overordnet infrastruktur er kvalitetssikret så godt det lar seg 
gjøre på det nåværende tidspunkt. Alle tall er oppjustert til 2012-tall. Det er stor usikkerhet 
knyttet til investeringer av et så stort omfang, og endelig kostnad vil ikke foreligge før 
anlegget er ferdigstilt. 

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for dette saksframlegget med spørsmål og svar.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
267349 Utbyggingsavtale, signert av LB.pdf
267921 Notat vedrørende utbyggingsavtalen med Larsen & Bjørkeland

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 13.08.2012
Byggmestrerne Larsen 
& Bjørkeland AS

Fjerning av trær på kommunens eiendom i 
Hestnes

3 U 10.10.2012 Larsen & Bjørkeland AS Møtereferat fra forhandlingsmøte 10.10.12

7 I 20.11.2012
Byggmestrerne Larsen 
& Bjørkeland AS

Utbygging Hestnes - oppsummering etter møte 
19.11.12

4 I 11.12.2012
Aktiv Eiendomsutvikling 
Dalane AS

Avtale om anleggsbidrag ifm opparbeidelse av 
infrastruktur med Aktiv Eiendomsutvikling Dalane 
AS

9 N 14.03.2013 Leif Erik Egaas
Vedrørende utbyggingsavtale for del av 
Rundevoll / Hestnes - Sak 6/13

11 U 06.05.2013 Statens Kartverk
Oversendelse av 14 skjøter til tinglysning - gnr 13 
bnr 2679-2692

Parter i saken:
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Notat vedrørende utbyggingsavtalen med Larsen & Bjørkeland

Vår ref.: 13/4790 / 13/382 / FE-611, FA-L80, TI-&01 Dato: 13.02.2013

Saksbehandler: Åshild Bakken Telefon: 51 46 83 14 Mobiltelefon: 976 94 114

E-post: aashild.bakken@eigersund.kommune.no

I forbindelse med politisk sak om godkjenning av utbyggingsavtale som er fremforhandlet 
mellom Eigersund kommune og Larsen & Bjørkeland, har Rådmannen bedt om at det 
orienteres nærmere om vilkårene for utbyggingsavtalen og salget av 13 kommunale tomter. 
Formannskapet ble orientert om forholdet i deres møte 13. desember. Det har av 
forretningsmessige hensyn vært ønskelig at detaljene rundt forhandlingene har vært unntatt 
offentlighet, jf Offentlighetsloven § 23.

Forhandlingene om utbyggingsavtale mellom kommunen og Larsen & Bjørkeland viste seg å 
bli langt tøffere enn det under oppstart av forhandlingene tegnet til. Fra kommunens side har 
det vært svært viktig at kommunestyrets avgjørelse om at alle nye tomter i planområdet skal 
delta i finansieringen av felles infrastruktur til området. Det gjelder både kommunale og 
private tomter. Hovedinfrastrukturen er beregnet til 94 millioner kroner. 

I henhold til Plan- og bygningsloven er det to muligheter for en utbygger til å få dekket 
kostnader som denne betaler for vei, vann og avløp fra tomteeierne. Det gjelder enten 
utbyggingen er offentlig eller privat. Den ene måten er refusjon etter plan- og bygningslovens 
kapittel 18, som etter strenge og kompliserte regler beregner kostnader for infrastruktur som 
har vært nødvendig for gjennomføring av reguleringsplanen. Lovverket regulerer hvilke 
utgifter den enkelte grunneier kan belastes og utbyggers refusjon for en andel av sine 
kostnader. Den andre måten er å inngå en frivillig avtale mellom kommunen og utbygger, en 
utbyggingsavtale. Utbyggingsavtalen regulerer rettigheter og plikter mellom partene, 
herunder hvem som skal utføre og bekoste de ulike tiltakene, for å sikre at utbyggingen skjer 
i samsvar med reguleringsplanen. Avtalen forhandles frem mellom partene før den legges ut 
til offentlig høring og endelig vedtas av kommunestyret. Det er en frivillig utbyggingsavtale 
som er fremforhandlet mellom kommunen og Larsen & Bjørkeland.

Utfordringen med denne utbyggingsavtalen er at tomtene i feltet Larsen & Bjørkeland skal 
bygge ut ikke er avhengig av samleveien, da feltet har egen avkjørsel fra Hestnesveien. 
Videre ligger feltet under den kotehøyden som er avhengig av trykk fra et nytt 
høydebasseng. Og endelig er energikapasiteten til Hestnesfeltet per i dag tilstrekkelig til de 
ca hundre første boligene som bygges. Det er ikke satt rekkefølgekrav til samlevei, 
høydebasseng eller utvidet strømtilførsel i reguleringsbestemmelsene. I utgangspunktet 
kunne dermed Larsen & Bjørkeland søkt om, og ville fått innvilget, byggetillatelse etter 
vedtatt reguleringsplan. En beregning av refusjon, gitt at fellesutgiftene ikke er nødvendige 
for delfeltet, ville sannsynligvis resultert i ingen refusjon.

I kommunestyrets vedtaket i oktober 2011 var det bestemt at 13 kommunale tomtene skulle 
selges til Larsen & Bjørkeland til markedspris. To uavhengige takster for de kommunale 
tomtene ble innhentet. Begges takstene landet på en verdivurdering for ferdig opparbeidede 
tomter på 10 millioner kroner. Til fratrekk for verdien kommer utgifter til felles infrastruktur, 
interne opparbeidelseskostnader for delfeltet, fjellsikring og diverse 
administrasjonskostnader. Samlet sett ble verdien på ferdig opparbeidede tomter, når 
opparbeidelseskostnadene var fratrukket, negativ. Det skyldes både høye 
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

opparbeidelseskostnader internt i feltet og høye felleskostnadene til samlevei, 
høydebasseng, strøm og lekeplasser.

Forhandlingene mellom partene dreide seg om en fornuftig fordeling av felleskostnader og 
tomtepriser, gitt kommunens forutsetning om fordeling av felleskostnadene på alle nye 
boenheter og tomtenes negative takst for ferdig opparbeidede tomter. Partene kom til slutt 
fram til en pakkeløsning, der Larsen & Bjørkeland betaler en samlet sum på vel 9,2 millioner 
kroner. Larsen & Bjørkeland kommer i gang med feltutbyggingen og kommunen får dekket 
inn kostnadene til felles infrastruktur for alle tomtene i feltet. Alternativ løsning hadde blitt at 
kommunen kun fikk dekket fellesutgifter for de kommunale tomtene. Fremforhandlet sum 
dekker således felles infrastruktur for alle tomtene i feltet og pris for de kommunale tomtene 
som overføres utbygger.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

-3.100.000 -3.100.000 -3.000.000
Sum

Med vennlig hilsen

Åshild Bakken
Prosjektleder
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.05.2013
Arkiv: :FA-L80, TI-&01, 
GBR-60/61
Arkivsaksnr.:
13/1008
Journalpostløpenr.:
13/14493

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

Teknisk avdeling
Teknisk stab
Åshild Bakken
Prosjektleder
51 46 83 14
aashild.bakken@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
141/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

Kommunestyret 17.06.2013

Utbyggingsavtale for del av gnr. 60 bnr. 61 - Hellvik
  

Sammendrag:
Det er fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og PAD tre eiendom AS 
om utbygging av del gnr. 60, bnr. 61 på Hellvik. 

I henhold til byggesaksforskriften § 18-2 er forslaget til utbyggingsavtale unntatt krav til 
saksbehandling og offentlighet. For utbyggingsavtaler der den private parts forpliktelser etter 
plan- og bygningsloven (Pbl) §§ 17-3 2. til 4. ledd (vedrørende forhold ved 
utbyggingsavtalen) i det alt vesentlige omfattes av Pbl §§ 18-1 (krav til offentlig vei, vann og 
avløp) og 18-2 (krav til opparbeidelse av fellesareal og parkbelte i industriområde), kan 
kommunen unnta fra kravene i Pbl §§ 17-2 og 17-4. Det vil si at det ikke er behov for 
forutsigbarhetsvedtak (vedtatt av KS 1/10-12) eller krav til kunngjøring av oppstart, 30 dagers 
offentlig ettersyn og kunngjøring av vedtatt avtale.

Fremforhandlede avtale omfatter kun offentlig vei, vann og avløp, slik at avtalen direkte kan 
behandles av kommunestyret.

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

Rådmannens forslag til vedtak 21.05.2013:

PTU innstiller til kommunestyret:
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og PAD tre eiendom AS om 
utbygging av del gnr. 60, bnr. 61 på Hellvik godkjennes.

Andre opplysninger / fakta i saken:
I følge reguleringsplanen for del gnr. 60, bnr. 61 på Hellvik, vedtatt 11/6-2007, skal 
kjøreveien i planområdet være offentlig. En smalere vei fra enden av boligområdet og ned til 
et naust i ytterkant av planen, skal være privat. Lekeplassen i planområdet skal være privat.  

I følge rekkefølgekravene i reguleringsbestemmelsene skal området knyttes til offentlig vann 
og avløp. Det ligger i dag offentlige vann- og avløpsledninger i Trosavigveien som feltet kan 
kobles til. Offentlig vei innebærer at kommunen overtar vei og vann og avløp i veien når 
disse er ferdig opparbeidet og godkjent iht kommunaltekniske normer. Overskjøtingen av 
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grunn som er regulert til offentlig areal, skal skje samtidig med at kommunen overtar de 
tekniske anlegg. Overdragelse av nevnte anlegg skjer vederlagsfritt til kommunens eie, drift 
og vedlikehold.  Videre skal adkomstvei til boligområdet og krysset mot fylkesveien være 
opparbeidet og godkjent av Statens vegvesen før det gis byggetillatelse for bolig. 

Den private lekeplassen skal være ferdig opparbeidet før innflytting av første bolighus. I 
utbyggingsavtalen inngår det at utbygger er ansvarlig for at velforening opprettes for drift og 
vedlikehold av lekeplassen.

Reguleringsplanen for området er privat. Utbyggingsavtalen som er fremforhandlet stadfester 
hvem som skal utføre og bekoste arbeidet med å få gjennomført rekkefølgekravene i 
reguleringsbestemmelsene. 

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

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

Saksbehandlers vurderinger:
Den fremforhandlede utbyggingsavtalen har som formål å ivaretar de forpliktelsene som 
reguleringsplanen legger opp til. Avtalen presiserer kun krav som er satt i reguleringsplanen 
og i lovgivningen og hvem som er ansvarlig for finansiering og realisering av tiltakene. 
Partene er enige om avtalens premisser, og kommunestyret anmodes om å godkjenne den 
forelagte avtale.

Universell utforming:
Ivaretas av teknisk forskrift.

Økonomiske konsekvenser:
Kommunal overtakelse av infrastruktur medfører økte drifts- og vedlikeholdskostnader for 
kommunen. Vi har tatt utgangspunkt i SSBs satser for drifting av vei ved beregning av årlige 
økte driftskostnader. Årlig driftskostnader for vei anslås til ca 15.000,- kroner, basert på 
2012-tall.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

15.000,- 15.000,-
Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum
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~ o ~

Alternative løsninger:
Utbyggingsavtalen er en fremforhandlet avtale som ikke kan endres uten at partene på nytt 
setter seg ved forhandlingsbordet. Dersom Kommunestyret ikke kan godkjenne avtalen slik 
den foreligger, må den sendes i retur. Alternativ løsning blir derfor:

Utbyggingsavtalen godkjennes ikke, med følgende begrunnelse……

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
283747 Utbyggingsavtale for del av Gnr 60, bnr 61 Hellvik, signert utbygger.pdf

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 15.05.2013
Arkiv: :FA-L80, TI-&01, 
GBR-5/236
Arkivsaksnr.:
13/962
Journalpostløpenr.:
13/13955

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

Teknisk avdeling
Teknisk stab
Åshild Bakken
Prosjektleder
51 46 83 14
aashild.bakken@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
142/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

Kommunestyret 17.06.2013

Utbyggingsavtale Saurdalen
  

Sammendrag:
Det er fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Bertelsen og 
Garpestad AS om utbygging av boligområde i Reguleringsplan for Saurdalen på Eigerøy. 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 17-4 er forslaget lagt ut til offentlig ettersyn med 30 
dagers frist for merknader. Fristen er satt til 31. mai 2013. Under forutsetning av at det ikke 
kommer uttalelser til avtalen som tilsier reforhandling mellom partene, bes Kommunestyret 
godkjenne fremforhandlet avtale.

Utbyggingsavtalen er hjemlet i Kommunestyrets forutsigbarhetsvedtak om bruk av 
utbyggingsavtaler, vedtatt 1. oktober 2012. Forutsigbarhetsvedtaket sier at utbyggingsavtale 
forutsettes inngått før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt arealplan 
med tilhørende bestemmelser også forutsetter bygging/oppgradering av offentlig anlegg 
og/eller tilpasning til slike anlegg. Fremforhandlet avtale gjelder oppfyllelse av rekkefølgekrav 
og bestemmelser i reguleringsplanen for området. Bertelsen og Garpestad AS skal 
opparbeide tomter og infrastruktur. Vei, vann og avløp skal etter ferdigstillelse overdras 
vederlagsfritt til kommunen for eie, drift og vedlikehold. To lekeplasser og en del av veien 
skal være privat.

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

Rådmannens forslag til vedtak 15.05.2013:
PTU innstiller til kommunestyret:
Fremforhandlet utbyggingsavtale mellom Eigersund kommune og Bertelsen og Garpestad 
AS om utbygging av Saurdalen på Eigerøy godkjennes.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
I følge reguleringsplanen for Saurdalen, vedtatt 16/10-2006, skal deler av veien i 
planområdet være offentlig. Del av veien, samt to gangveier, skal være privat. Offentlig vei 
innebærer at kommunen overtar vei og vann og avløp i veien når disse er ferdig opparbeidet 
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og godkjent iht kommunaltekniske normer. Overskjøtingen av grunn som er regulert til 
offentlig areal, skal skje samtidig med at kommunen overtar de tekniske anlegg. 
Overdragelse av nevnte anlegg skjer vederlagsfritt til kommunens eie, drift og vedlikehold.        

To mindre lekeplasser i reguleringsplanen er regulert som felles, altså private, som betyr at 
de skal eies og driftes av tilhørende boliger. I utbyggingsavtalen inngår det at utbygger er 
ansvarlig for at velforeninger opprettes for drift og vedlikehold av lekeplassene i området. 
Lekeplassene skal stå ferdige før den første av de tilhørende boligene tas i bruk.

Reguleringsplanen for dette området er privat. Utbyggingsavtalen som er fremforhandlet 
inneholder i utgangspunktet ingen andre krav til utbygger enn det som kan kreves etter plan-
og bygningsloven (offentlig vei og VA) eller reguleringsplanen (gangsti og lekeplasser). Slik 
sett hadde en utbyggingsavtale strengt tatt ikke vært nødvendig for gjennomføring av planen. 
Avtalen stadfester imidlertid hvem som skal utføre arbeidet med rekkefølgekravene i 
reguleringsbestemmelsene, og hvem som skal bære kostnadene. Dessuten har 
kommunestyret vedtatt at utbyggingsavtaler forutsettes inngått i tilfeller som dette. 

En mindre endring i reguleringsplanen, bestående av justering av kjøreveien og en gangvei, 
ble vedtatt av Planteknisk utvalg den 5/3-2013. Endringen har ingen betydning for 
fremforhandlet utbyggingsavtale.

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

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

I tillegg til punktet om garanti, har utbyggingsavtalen et punkt om justering av merverdiavgift 
for anlegg som utbygger bekoster og som skal overdras til kommunen. I dette tilfellet gjelder 
avtalen for vei, vann og avløp. Kommunestyret vedtok den 1/10-2012 en sak om kommunal 
overtakelse av justeringsretten. Ordningen innebærer at en del av betalt merverdiavgift (mva) 
refunderes fra staten. Som prinsipp deles refundert merverdiavgift med 50 % til hver av 
utbygger og kommunen. Utbygger får sin andel tilbakebetalt over ti år.

Saksbehandlers vurderinger:
Den fremforhandlede utbyggingsavtalen ivaretar de forpliktelsene som reguleringsplanen 
legger opp til. Avtalen presiserer nærmere krav som er satt i reguleringsplanen og i 
lovgivningen, i tillegg til sikringstiltak for å hindre at mislighold gir kommunen økonomisk 
merbelastning.

Partene er enige om avtalens premisser, og kommunestyret anmodes om å godkjenne den 
forelagte avtale.
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Universell utforming:
Ivaretas av teknisk forskrift.

Økonomiske konsekvenser:
Kommunal overtakelse av infrastruktur medfører økte drifts- og vedlikeholdskostnader for 
kommunen. Vi har tatt utgangspunkt i SSBs satser for drifting av vei ved beregning av årlige 
økte driftskostnader. Årlig driftskostnader for vei anslås til ca 40.000,- kroner (2012-tall).

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

40.000,- 40.000,-
Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Utbyggingsavtalen er en fremforhandlet avtale som ikke kan endres uten at partene på nytt 
setter seg ved forhandlingsbordet. Dersom Kommunestyret ikke kan godkjenne avtalen slik 
den foreligger, må den sendes i retur. Alternativ løsning blir derfor:

Utbyggingsavtalen godkjennes ikke, med følgende begrunnelse……

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
282960 Utbyggingsavtale og justeringsavtale Saurdalen, signert utbygger.pdf
282961 Påkravsgaranti Saurdalen.doc
282963 Kart Saurdalen boligområde 230113.pdf
282969 Reguleringsplankart 161006.pdf

Parter i saken:
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PÅKRAVSGARANTI 
jf. Utbyggingsavtale for Saurdalenen, pkt. 8.2.

Hoveddebitor: Bertelsen og Garpestad AS, org.nr. 939 015 159, heretter kalt Utbygger.

Kreditor: Eigersund kommune, Pb 580, 4379 Egersund, org nr. 944 496 394.

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

Grunnlag for garantien: Utbyggingsavtale for reguleringsplan Saurdalen, datert ….. saksnr….
Utbygger skal før brukstillatelse for første bolig (evt. innenfor det enkelte delfelt) innvilges, 
fremlegge for kommunen et kostnadsoverslag for gjenstående arbeid på infrastruktur som 
kommunen skal overta. Kostnadsoverslaget skal godkjennes av kommunen.

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

Garanti skal foreligge før første brukstillatelse for bolig gis, evt. avgrenset til det enkelte
forhåndsdefinerte delfelt.

Delfelt/byggetrinn nr: _____ Garantibeløp: NOK xxx,-

Garanti: 

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

Forpliktelser: 
Utbygger forplikter seg til å ferdigstille infrastrukturen som skal overdras til kommunen iht 
inngått utbyggingsavtale (vei, vann og avløp).

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

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

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

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

Lovvalg og verneting: 
Denne garantien skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett. Partene vedtar 
Dalane Tingrett som rett i tilfelle tvist. 

Dette dokumentet er utstedt i to eksemplarer hvorav ett signert eksemplar beholdes av 
Garantisten og ett av Eigersund kommune. I tillegg er kopi gitt til Utbygger.
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Avdeling:
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Saksbehandler:
Stilling:
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E-post:

Teknisk avdeling
Seksjon bygg- og eiendomsforvaltning
Helge Waage
Bygg- og eiendomssjef
51 46 83 02
helge.waage@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
143/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

Kommunestyret 17.06.2013

Status for energibruk og kostnadseffektive 
energieffektiviseringstiltak i kommunal bygningsmasse
  

Sammendrag:
Årlige energiutgifter avhenger av faktorer kommunen ikke kan gjøre noe med:

 Energipris som ikke er konstant.
 Energiforbruk som varierer etter utetemperatur.

Årlige energiutgifter avhenger også av faktorer kommunen kan gjøre noe med:
 Energiforbruk øker når nytt bygningsareal tas i bruk og reduseres når bygningsareal 

tas ut av bruk.
 Bygninger kan renoveres bygningsteknisk og varme- og ventilasjonsanlegg kan 

forbedres med hensyn til energistyring og varmegjenvinning for å redusere 
energiforbruk.

Årlig reduksjon av energiutgifter med kr. 2.250.000 iht kommunestyrevedtak KS-100/2012 
utgjør 15 % av faktisk betalte energiutgifter i 2012 og vil kreve drastiske investeringstiltak for 
å oppfylle.

Ved årlig budsjettbehandling fremmes forslag til investeringstiltak i bygg hvor energiforbruket 
er stort i forhold til tilsvarende bygg, jfr. vedlegg om Energiforbruk i kommunal bygg i 2009,
og hvor det vurderes som mulig å redusere energiforbruket vesentlig. Årsaken til at tiltakene 
fremmes er som oftest utløst av tilsynskrav ved branntilsyn, el-tilsyn eller av hensynet til 
innemiljøet i bygg med arbeidsplasser, men hvor det samtidig vurderes som mulig å 
redusere energiforbruket vesentlig.

Utover vedtatte investeringsprosjekt er det ikke avsatt budsjettmidler til gjennomføring av 
energibesparende tiltak. Ved bruk av driftsbudsjett skiftes til led-belysning i bygg hvor 
armaturer må skiftes. 

Rådmannen har ikke funnet det lønnsomt for Eigersund kommune å inngå EPC-kontrakter 
da utgifter til konsulentbistand og byggearbeid knyttet mot energibesparende tiltak vil være 
store i forhold til de årlige energikostnader som kan spares ved gjennomføring av tiltakene. 
Rådmannen mener kommunens administrasjon har god oversikt over i hvilke bygg 
energiforbruket og sparepotensialet er stort ved renovering. Rådmannen mener også at 
kommunen besitter god kompetanse til sammen med innleide konsulenter som er engasjert 
for å prosjektere bygningsmessige tiltak med hensyn til brannsikkerhet, el-sikkerhet, 
ventilasjon, universell tilgjengelighet m.m. som ikke omfattes av EPC-kontrakter, også å 
kunne sikre at det prosjekteres og bygges energibesparende løsninger for en for kommunen 
økonomisk gunstig måte.
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Saksgang:
Saken legges fram for behandling i Planteknisk utvalg før behandling i Kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2013:
1. Eigersund kommune eier flere bygg i Slettebø-området som er/blir fraflyttet. Dette 

gjelder bygg som er i så dårlig teknisk standard at det ikke er økonomisk forsvarlig å 
forsøke å renovere byggene. Disse bør avhendes/selges for derved mellom annet å 
redusere kommunens energikostnader.

2. Ved fremming av investeringsforslag knyttet til renovering av bygg må det fokuseres 
på energibesparende tiltak. 

3. Eigersund kommune har pr. nå ikke behov for å inngå EPC-kontrakter for å 
avhende/selge bygg som er i teknisk dårlig stand, eller for å prosjektere og 
gjennomføre energireduserende tiltak i kommunale bygg hvor det er dokumentert at 
energiforbruket er høyt. Dette da renovering av bygg som oftest omfatter vesentlig 
prosjektering og bygging som ikke kan inngå i EPC-kontrakt.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Kommunestyrevedtak 17.12.2012 – KS-100/12:
Pkt. 40 Energi- og klimaplan for 2012-2020 lister opp en rekke konkrete tiltak som krever 
gjennomføring innen gitte frister.

a. Rådmannen legger fram sak som tar for seg de viktigste forslag till tiltak i del 11, 
vurderer kostnader, mulig gjennomføring gjennom omdisponering av avsatte 
budsjettmidler innenfor respektive avdelinger, samt forslag til prioriteringer hvor 
klimaeffekt av tiltakene i forhold til kostnad for gjennomføring tillegges størst vekt med 
nevnte innhold i løpet av 2013.

b. Innen utgangen av mai 2013 legges det fram en sak som har utredet status for 
energibruk og kostnadseffektive energieffektiviseringstiltak i kommunal 
bygningsmasse, samt vurdering av inngåelse av EPC-kontrakter 
(”Energisparekontrakter” – en metode for gjennomføring av lønnsomme 
energieffektiviseringstiltak med garantert innsparing).

Av budsjett og økonomiplan vedtatt 17.12.2012 – KS-100/12:
Energiutgifter – 10%: ansvar 6311 – kr. 2.250.000 i årene 2013, 2014, 2015 og 2016.

Andre opplysninger / fakta i saken:
EPC-avtale:
EPC står for Energy Performance Contracting og innebærer at en energientreprenør 
planlegger og gjennomfører energitiltak I samarbeid med kommunen. Mellomlegget mellom 
nye og gamle energikostnader i en avtalt periode dekker entreprenørens kostnader, Deretter 
nyter kommunen godt av hele innsparingen. Det avtales mål for energisparing og 
lønnsomhet, slik at risikoen ved prosjektet overføres fra kommunen til energientreprenøren.

Støtte fra Enovas program for energieffektivisering vil også kunne bidra til å senke 
investeringskostnadene.

Representant fra Enova har i Egersund i møte med representanter fra seksjon bygg- og 
eiendomsforvaltning orientert om EPC-kontrakter.
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Regnskap for kommunens energiforbruk i 2010, 2011 og 2012 inkl. mva.:
Konto 2010

kr
2011

kr
2012

kr
11800 Strøm 11.415.976 12.125.407 13.757.530
11801 Elektrokjel 558.286 652.652 399.801
11802 Fyringsolje 996.846 793.146 649.390
11803 Fjernvarme (Bio Dalane) 1.292.313 1.457.976 1.508.346
Sum betalt  energiforbruk i kr. 14.263.421 15.029.181 16.315.067
Sum refunderte energiutgifter fra 
beboere i bygg med avregningsmålere -1.723.083 -1.463.193 -1.319.741
Sum faktiske energiutgifter i kr. 12.540.338 13.565.988 14.995.326

Saksbehandlers vurderinger:

1. Investeringsprosjekt hvor energisparing har vært i fokus.
Med bakgrunn i oversikt over energibruk i kommunale bygg i 2009 er det fremmet forslag til 
investeringsprosjekt i bygg som har hatt et stort forbruk pr. m², jfr. vedlagt oversikt over 
Energiforbruk kommunale bygg 2009.  Bakgrunnen for investeringene har i nevnte bygg har 
også vært forårsaket av tilsynskrav fra branntilsyn, el-tilsyn og krav til innemiljø i bygg med 
arbeidsplasser.

Prosjekt
Bygg

forbruk kwh/m² i 
2009

Forbruk 2009 
kwh

Forbruk 2010
kwh

Forbruk 2011 
kwh

Forbruk 2012 
kwh

P1818
Egersundshallen

365

1.168.200 Montering nytt 
ventilasjons-

anlegg
m/varmegjen-
vinner og SD-

styring

945 900 926 100

P1510
Egersund 
kulturhus

245

338 776 362 900 Brannteknisk og 
bygningsmessig 
oppgradering, 
inklusiv nytt 
ventilasjons-

anlegg m/varme-
gjenvinner og 

SD-styring

196 600

P1815
Helleland skole

204

396 472 412 000 403 100 Brannteknisk og 
bygningsmessig
oppgradering, 
inklusiv nytt 

ventilasjonsanlegg
Driftsbudsj. 6310

IBO
380

274 600 293 800 231 300
Tilleggsisolering 
av radiator rør i 

kjeller for å 
redusere 

varmetap ble 
utført.

243 800
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2. Investeringsprosjekt hvor det er/vil bli ytterligere fokusert på 
energisparing.

P1208 Husabø barneskole: Maling av skolen samt skifting av trekkfulle vinduer fra 1958 
med lav u-verdi til nye vinduer i 2013 ble avlyst da anbud var dobbelt så stort som 
budsjettert. Fremmes på nytt ved budsjettbehandling for 2014.

P1203 Eigerøy skole: Det er behov for bygningsmessig oppgradering og oppfylling av 
branntilsynskrav som det i budsjett er avsatt midler til i 2013 og 2014. Seksjon bygg- og 
eiendomsforvaltning vil ved kommende budsjettbehandling fremme forslag om ytterligere 
tiltak knyttet til krav til UU på skolen og problemer med støy fra eksistenede 
ventilasjonanlegg, samt for stort energiforbruk pr. m² som følge av manglende 
varmegjenvinning av ventilasjonsluft, manglende styring av varme og ventilasjon (SD-
styring), samt andre teknisk dårlige løsninger, ved budsjettbehandling 2014.

P1833 Slettebø idrettsbygg: Det er avsatt i budsjett for 2013 midler til montering av nytt 
ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner (kr. 400.000). I tillegg bør det monteres SD-anlegg i 
bygget slik at varme- og ventilasjonsanlegget kan styres tilpasset bruken på en bedre måte –
kostnad ca. kr. 100.000. Det er innhentet tilbud på termotrekk til å rulle over de 2 
varmtvannsbassengene i svømmehallen når de ikke er i bruk til en kostnad av ca. kr. 
400.000. Antatt årlig redusert energiforbruk antas/er beregnet til å bli minst 200.000 kwh 
dersom tiltakene gjennomføres til en samlet kostnad ca. kr. 900.000. Seksjon bygg- og 
eiendomsforvaltning vil fremme forslag ved budsjettbehandling for 2014.

3. Redusering av energiforbruk ved avhending/salg av bygg på Slettebø-
området + Hammergården som ikke vil bli oppvarmet i 2013.

På Slettebøområdet er det flere bygg som det ikke er/har vært mulig å lese av strømforbruket 
til da disse ikke har egen strømmåler men strømforsynes fra 2 transformatorer i området 
hvor strømmåler er plassert. Likedan er det oljekjel i Lysgården og Steingården som leverer 
varme (varmtvann) til flere bygg uten at forbruk kan avleses.. 

Strømforbruket antas å bli vesentlig redusert da følgende bygg i Slettebø-området + 
Hammergården selges/overføres til annen eier/ikke vil bli oppvarmet i 2013. Eksakt hvor 
mange kvh eller beløp som vil bli spart er ikke så stort da kommunen har hatt små 
energiutgifter i disse byggene i 2012:

Prosjekt nr. Navn Adresse  BTA Byggeår Kommentarer

5250

Tidligere 
Voksenopplærings-
senter Maragropa 1 

       
417 1945

Fraflyttet juli 2012 til mindre 
leide lokaler med lavt 

energiforbruk.Bør selges til 
boligformål snarest.

Fradelt og egen strømmåler 
montert.Rekkefølgekrav i 

reg.plan vanskeliggjør salg.
Radiatorvann til oppvarming 

levert fra oljekjel i Steingården.

5250

Tidligere 
Voksenopplærings-
senter Maragropa 2

       
553 1970

Fraflyttet juli 2012 til mindre 
leide lokaler med lavt energi-
forbruk. Selges til Egersund 

Røde Kors i 2013. Fradelt og 
egen strømmåler montert.

5651 Driftsbygning Museumsv. 9
     1 
260 1957

Fraflyttet.Overdras til Dalane 
folkemuseum i 2013. Fradelt 
og egen strømmåler montert.
Museet betaler strømutgifter.
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5655 Verksted Museumsv. 17
       

368 1943

Fraflyttet i 2013. Søkes fradelt 
og det blir montert egen 

strømmåler i 2013. Aktuelt å 
overføre bygget til Dalane 

folkemuseum.

5562 Marka Svanevassv.  68
       

611 1958

Leies av Røde Kors som 
betaler energiutgifter.Det 
arbeides for å få fradelt 
bygget. Røde Kors interessert i 
å kjøpe  bygget m/tilhørende 
tomt.

5661 Maurtråkket 1 (DKS) Maurtråkket 1
       

223 1940-45

Fraflyttes juni 2013. Bør selges 
til boligformål.

Rekkefølgekrav i reg.plan 
vanskeliggjør salg.

Søkes fradelt i 2013.
Radiatorvann til oppvarming 

levert fra oljekjel i Lysgården.
Leietaker – DKS - betaler 

energiutgifter.

5662 Maurtråkket 3 (DKS) Maurtråkket 3
       

261 1940-45

Fraflyttes juni 2013. Bør selges 
til boligformål.

Rekkefølgekrav i reg.plan 
vanskeliggjør salg. Søkes 

fradelt i 2013 Radiatorvann til 
oppvarming levert fra oljekjel i 

Lysgården.
Leietaker – DKS - betaler 

energiutgifter

5102 Hammergården Strandgaten 49 662 1880

Har bare vært delvis i bruk i 
mange år.
Selges 01.06.2013.

4. Andre bygg i Slettebø-området som har stort energiforbruk og som det bør 
arbeides for å fraflytte.

Disse byggene i Slettebø-området har veldig dårlig teknisk standard og stort energiforbruk 
når de er i bruk. Ikke aktuelt å rehabilitere byggene:

Prosjekt nr. 

Navn
(anslått årlig forbruk 

kwh) Adresse  BTA Byggeår
Kommentarer

5453
Lysgården
(429.000 kwh) Bakkebøveien 13-15

     
1200 1943

Brukes som dagsenter.
Anslått forbruk i 2012 

tilsvarende som i 2009 -
358 kwh/kvm Uaktuelt å 

rehabilitere bygget.
Bør fraflyttes og selges til 

boligformål.

5454
Tyrigården 
(179.000 kwh) Bakkebøveien 11

       
500 1943

Brukes som dagsenter.
Anslått forbruk i 2012 

tilsvarende som i 2009 -
358 kwh/kvm

Uaktuelt å rehabilitere 
bygget. Bør fraflyttes og 

selges til boligformål.

5660

Solgården
(40.000 kw – mindre 
del av bygningen 
oppvarmet) Bakkebøveien 25

       
919 1943

Del av bygget brukes som 
kortidslager.Bør fraflyttes 

og selges til boligformål 
når korttidslager kan 

flyttes ut .
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5657
Steingården
(224.000 kwh) Maragropa 3-7

     
1100 1952

¾ deler av bygget i bruk 
som skole/kontor.

5658
Undervisningsbygg
(20.000 kwh)

Museumsveien 15-
19

       
950 1943

Leies vederlagsfritt av 
Egersund speiderne. Bør 

fradeles og monteres 
egen strømmåler, og 

tilbys overført til 
speiderne.

5656
Duehuset
(3.000 kwh) Sølvhagen 19

       
200 1943

Ikke i bruk og derfor lite 
strømforbruk. Tomten bør 

beholdes inntil videre.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Vanskelig å anslå reduserte årlige driftsutgifter og investeringsmessige forhold i denne 
saken.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Det framforhandles EPC-kontrakter for følgende bygg:

 Rådhuset


~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
284108 Energiforbruk kommunale bygg 2009.pdf
284109 Energiforbruk i 2009 og 2012 i kommunale bygg.pdf

Parter i saken:
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
144/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

Formannskapet 12.06.2013
Kommunestyret 17.06.2013

Gjennomgang av maskiner og kjøretøy i seksjon vei og 
utemiljø
  

Sammendrag:
Administrasjonens budsjettinnspill for 2012 om fornyelse av maskiner og kjøretøy i 
økonomiplanen ble strøket under den politiske behandlingen.

I forbindelse med sak om organisasjonsgjennomgang vedtok kommunestyret den 5.12.2012 
(KS-094/12) punkt 8 a. at:

”Rådmannen går grundig gjennom: a. Maskinparken for å sikre seg at kommunen drifter 
dette på en best mulig måte. Eigersund kommune skal kun eie maskiner der det kan 
dokumenteres økonomisk gevinst i forhold til å leie inn/lease utstyr og arbeidskraft.”

I kommunens økonomiplan 2013-2016 vedtok kommunestyret den 17.12.2012 (KS-100/12) 
pkt. 33 at: 

”Alle poster knyttet til investering i maskiner (utenom prosjekt 1981 kr 400.000 til 
vintervedlikeholdsutstyr) fryses, inntil rapport foreligger og er politisk behandlet, jf. sak om 
organisasjonsgjennomgang.”

Administrasjonen har nå gjennomgått maskinparken i seksjon vei og utemiljø og vurdert den 
opp mot spørsmålene om alternativ leasing og/eller kjøp av maskintjenester som erstatter 
egen tjenesteproduksjon. Utredningen danner grunnlag for denne saksfremstillingen og 
følger som et vedlegg til saken.

Saksgang:
Saken sendes til uttale i planteknisk utvalg.
Formannskapet innstiller til kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken.

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2013:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Med utgangspunkt i notat fra Teknisk avdeling mai 2013, som redegjør for maskiner og 
kjøretøy i seksjon vei og utemiljø, fattes det følgende vedtak:
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1) Midler som er holdt tilbake i investeringsbudsjettet for 2013 i påvente av en utredning av 
maskiner og kjøretøy i seksjon vei og utemiljø, frigis til en planmessig fornyelse av 
kommunens egen maskinpark.

2) Anleggsmaskiner og driftsbiler i seksjon vei og utemiljø skal i utgangspunktet eies av 
Eigersund kommune, og ikke leies gjennom leasingavtaler.

3) Gjennom rammeavtaler skal kommunen sikre seg tilgang til ekstra maskintjenester, og 
spesialiserte maskintjenester, som det ikke er lønnsomt at kommunen selv utfører.
Rammeavtalene skal også sikre kommunen en bedre maskinberedskap i 
krisesituasjoner.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Nei.

Andre opplysninger / fakta i saken:
I kommunens økonomiplan 2013-2016 vedtok kommunestyret den 17.12.2012 (KS-100/12) 
pkt. 33 at: Alle poster knyttet til investering i maskiner (utenom prosjekt 1981 kr 400.000 til 
vintervedlikeholdsutstyr) fryses, inntil rapport foreligger og er politisk behandlet, jf. sak om 
organisasjonsgjennomgang.

Maskinparken i seksjon vei og utemiljø er utredet i et eget notat som følger denne saken. I 
notatets kapittel 1.0 gis det en kort beskrivelse av seksjonens hovedoppgaver og hvordan 
denne er organisert. I kapittel 2.0 er det foretatt en gjennomgang og vurdering av 
spørsmålene som går på leasing og kjøp av maskintjenester. I kapittel 3.0 gis det en 
grundigere gjennomgang av de ulike driftsenhetene i seksjonen, hvilke hovedoppgaver disse 
utfører og hvilke maskiner de har for å gjennomføre oppgavene. Driftsenhetene er delt inn i 
egne ansvarsområder med egne budsjettansvar (jf. organisasjonskartet under kap. 1.0). For 
hvert ansvarsområde er det gitt en opplisting av maskiner og kjøretøy som de har til 
disposisjon. Her fremkommer merker, modeller, funksjoner, årsmodeller og bruksfrekvens. 
Det er også gitt en generell omtale av deres bruksområder. I kapittel 4.0 er det satt opp et 
investeringsprogram som seksjon vei og utemiljø spilte inn til budsjettbehandlingene og i 
kapittel 5.0 er det gitt en kort oppsummering av hovedpunktene i utredningen.

Saksbehandlers vurderinger:
Politisk er det stilt spørsmål til om maskindriften i seksjon vei og utemiljø er rasjonell og 
regningssvarende. I forbindelse med organisasjonsgjennomgangen (KS-094/12 pkt. 8 a) er 
rådmannen gitt følgende oppdrag:

Rådmannen går grundig gjennom: Maskinparken for å sikre seg at kommunen drifter denne 
på en best mulig måte. Eigersund kommune skal kun eie maskiner der det kan 
dokumenteres økonomisk gevinst i forhold til å leie inn/lease utstyr og arbeidskraft

Det politiske oppdraget er generelt og kan forstås som at det i utgangspunktet omfatter hele 
kommunens maskinpark. Ut fra oppdragets formål og intensjon har vi imidlertid valgt å 
avgrense maskinparken til kun å gjelde seksjon vei og utemiljø i Teknisk avdeling, og 
indirekte noen maskiner i seksjon vann og avløp. Begrunnelsen for dette er at seksjon vei og 
utemiljø har den største og mest allsidige maskinparken, mens de øvrige seksjonene i 
hovedsak besitter vare- og personbiler.  

I denne sammenheng har vi også valgt å avgrense begrepet maskinpark til: større 
anleggsmaskiner, feiemaskiner, traktorer og varebiler. Plenklippere, plentraktorer, 
flisekuttere, båter, tilhengere, tilleggsutstyr for vinterutstyr etc. er omtalt, men ikke tatt med i 
vurderingen fordi dette er spesialmaskiner hvor leasing og maskintjenestekjøp for å erstatte 
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egenproduserte tjenester vil være mindre aktuelt. Ved behov korttidsleier imidlertid 
seksjonen spesialmaskiner og utstyr som vi bruker så sjeldent at det ikke vil være økonomisk 
lønnsomt å eie disse selv. 

Under kapittel 2.3 (leasing av maskiner og utstyr) i notatet er det gjort en vurdering av 
leasing kontra kommunalt låneopptak. Ut fra de opplysningene administrasjonen har 
innhentet er det vurdert at leasing av anleggsmaskiner vil være mindre fordelaktig enn om 
kommunen dekket tilsvarende maskinkjøp ved å oppta et eget lån.

Under kapittel 2.4 (kjøp av maskintjenester) i notatet har administrasjonen gått gjennom kjøp 
av maskintjenester gjennom rammeavtaler. I dag kjøpes det i hovedsak private 
maskintjenester som et tillegg til egenutførte maskintjenester. Det vil si at vi kjøper 
maskintjenester når vi ikke selv besitter denne type maskiner og når vi har behov for ekstra 
maskinkraft for raskere å gjøre ferdig en jobb. Maskintjenester blir også kjøpt når kommunen 
selv står for den praktiske utførelsen av investeringsprosjekter. Dette gjelder i hovedsak 
saneringsprosjekt under vann- og avløp. 

I seksjon vei og utemiljø erfarer vi at grunnbemanningen (kap. 3.0) er lav i forhold til 
driftsoppgavenes volum og kompleksitet. For å sikre kommunen en tilfredsstillende 
maskinberedskap bør kommunen selv ha en viss størrelse og variasjon i egen maskinpark. 
Vi anser det også som svært rasjonelt å ha egne ansatte med spisskompetanse på
kommunens anlegg og driftsrutiner. 

Kommunens egen bemanning og egne maskiner er svært lav i forhold til de drifts- og 
investeringsoppgavene vi står ovenfor. Det er derfor både hensiktmessig og nødvendig å 
kjøpe en betydelig andel eksterne maskintjenester gjennom rammeavtaler og anbud. Det 
kreves imidlertid store administrative resurser for å beskrive oppdrag og gjøremål på en slik 
måte at en privat entreprenør kan gi en forutsigbar pris og samtidig utføre arbeidet slik som 
kommunen har planlagt dette.

For å kunne drive rasjonelt og regningssvarende er det viktig at kommunen fornyer sine 
maskiner systematisk gjennom en egen investeringsplan. Når utskifting av biler og maskiner 
utsettes som følge av budsjettmessige forhold, medfører dette ofte økte driftskostnader og 
nedsatt effektivitet (kap. 2.5).

Seksjon vei og utemiljø har flere gamle anleggsmaskiner som går i daglig drift og som bør 
byttes ut. Disse maskinene gir en uforutsigbar driftssituasjon, samtidig som de belaster 
driftsbudsjettene med høye reparasjonskostnader (kap. 3.1 og kap. 4.0).

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:

Gamle maskiner har høye reparasjonskostnader. Ved å investere i utskifting av gamle 
maskiner kan en hente ut en fortjeneste i form av reduserte reparasjonskostnader. I tabellen 
er det gjort et anslag basert på reparasjonskostnader de siste årene.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Anslått besparelse reparasjonskostnader 2013 250.000,-
Anslått besparelse reparasjonskostnader 2014 250.000,-
Anslått besparelse reparasjonskostnader 2015 250.000,-
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Sum

Følgende investeringer er tatt inn i økonomiplanen for 2013-2016. Alle investeringene, med 
unntak av utstyr til vintervedlikehold, ble satt på vent til utredning av maskinparken var 
politisk behandlet:

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Utskifting av Scania lastebil (prosjekt 1981) 1.400.000,-
Utskifting av varebiler m/plan (prosjekt 1713) 400.000,-
Utskifting av Wille 855, hjulmaskin (pr. 1981) 1.500.000,-
Utskifting av mindre maskiner/utstyr (pr. 1981) 250.000,- 250.000,- 250.000,-
Utskifting av stor feiemaskin (pr. 1981) 1.600.000,-
Utskifting av varebiler m/plan og tipp (pr. 1981) 1.050.000,-
Utskifting av varebil type caravelle (pr. 1713) 900.000,-
Fornyelse av utstyr til vintervedlikehold (pr. 1981) 400.000,- 200.000,- 200.000,-
Sum 3.100.000,- 2.850.000,- 2.450.00,-
Kostnadsoverslagene som er gitt i tabellen forutsetter i tillegg verdien fra ev. innbytte/salg av gammel maskin/bil.

Investeringsprogammet (maskiner og utstyr) som seksjon vei og utemiljø spilt inn i 
budsjettbehandlingene er omtalt under kap. 4.0 i vedlagt notat. 

~ o ~

Alternative løsninger:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Med utgangspunkt i notat fra Teknisk avdeling mai 2013, som redegjør for maskiner og 
kjøretøy i seksjon vei og utemiljø, fattes det følgende vedtak:

1) …

2) …

~ o ~

Parter i saken:
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INNLEDNING 
 
I forbindelse med sak om organisasjonsgjennomgang vedtok kommunestyret den 5.12.2012 (KS‐
094/12) under punkt 8 at: 
 
”Rådmannen går grundig gjennom: a. Maskinparken for å sikre seg at kommunen drifter denne på en 
best mulig måte. Eigersund kommune skal kun eie maskiner der det kan dokumenteres økonomisk 
gevinst i forhold til å leie inn/lease utstyr og arbeidskraft.” 
 
I økonomiplanen for 2013‐2016 vedtok kommunestyret den 17.12.2012 (KS‐100/12) pkt. 33 at:  
 
”Alle poster knyttet til investering i maskiner (utenom prosjekt 1981 kr 400.000 til 
vintervedlikeholdsutstyr) fryses, inntil rapport foreligger og er politisk behandlet, jf. sak om 
organisasjonsgjennomgang.” 
 
Det politiske oppdraget er vidt og omfatter i utgangspunktet hele kommunes maskinpark. Ut fra 
spørsmålsstillingen har vi imidlertid valgt å avgrense maskinparken til kun å omfatte seksjon vei og 
utemiljø, og indirekte noen maskiner i seksjon vann og avløp. Begrunnelsen for dette er at seksjon vei 
og utemiljø har den største og mest sammensatte maskinparken, mens de øvrige seksjonene i 
hovedsak besitter vare‐ og personbiler.   
 
I dette notatet har vei og utemiljøsjefen gjennomgått maskinparken i seksjon vei og utemiljø og 
vurdert den opp mot spørsmålene om alternativ leasing og/eller kjøp av maskintjenester som 
erstatter egen tjenesteproduksjon. Notatet følger som vedlegg til egen sak om maskinparken som 
skal høres i Planteknisk utvalg den 11. juni 2012, for deretter å behandles i formannskapet den 12. 
juni. Formannskapet innstiller til kommunestyret som behandler saken den 17. juni 2013.   
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Utredning av maskinpark i seksjon vei‐ og utemiljø 

Eigersund kommune, teknisk avdeling 2013    3 
 

SEKSJON VEI OG UTEMILJØ
Vei og utemiljøsjef 
1 stillingshjemmel 

Driftsenhet for vei og 
trafikkarealer  

6 stillingshjemler 
(1,5 hjemmel er selvfinansiert) 

Driftsapparat vei og utemiljø
Formann 

1 stillingshjemmel 

Saksbehandler/planlegger
Grøntanlegg mv. 
1 stillingshjemmel 

Driftsenhet for natur og 
utemiljø 

7 ½ stillingshjemler 
 

Maskinpark
3 stillingshjemler 

(selvfinansiert)

6720 Park og lekeplasser
(3 ½ stillingshjemmel) 

 

6750 Kirkegårder
(2 stillingshjemler) 

6730 Idrettsbaner
(1 stillingshjemmel) 

6710 Natur‐ og 
friluftslivsområder 
(1 stillingshjemmel) 

Saksbehandler/prosjektleder
Vei‐ og tekniske anlegg 
1 stillingshjemmel

1.0   KORT OM SEKSJON VEI OG UTEMILJØ 

Seksjon vei og utemiljø er organisert under Teknisk avdeling, som er kommunens drifts‐ og 
utbyggingsavdeling. Seksjonen har ansvar for alle kommunale trafikkarealer, parkeringsarealer, 
sentrumsarealer og alle kommunale uteanlegg, som bl.a. lekeplasser, nærmiljøanlegg (balløkker etc), 
kommunale idrettsanlegg, parker, Bytelt, grøntanlegg rundt kommunale bygninger, utearealer rundt 
skoler og barnehager, friluftslivsområder, båtutfartsområder (Skjærgårdstjenesten) og kommunale 
friluftsbygg. I tillegg utføres kirkegårdsdrift for Eigersund Kirkelige fellesråd. Det er også etablert en 
egen selvfinansiert maskinpark som inngår i kommunens beredskap og som hovedsakelig selger 
maskintjenester til seksjon vann og avløp. 
 
Seksjonen har også ansvar for administrative fag‐ og forvaltningsoppgaver innenfor denne sektoren, 
samt saksbehandling etter særlover. Seksjonen er også en viktig høringsinstans i reguleringsplaner, 
byggesaker og høringer i regi av overordnede fagorganer. Seksjonen er tillagt prosjektering og  
prosjektledelse for en rekke drifts‐ og investeringsprosjekter. 
 
Seksjonen er organisert med en vei‐ og utemiljøsjef, en administrasjon bestående av to rådgivere og 
et driftsapparat som ledes av en formann. Til sammen har seksjonen 20,5 årsverk, hvorav 4,5 årsverk 
er selvfinansiert gjennom utleie til drift og investeringsprosjekter som gjennomføres i avdelingen.  
 
 
 

Side 601 av 999



2.0   Å EIE ELLER LEIE MASKINER ‐ ELLER KJØPE MASKINTJENESTER? 

2.1  Mandat 

Politisk er det stilt spørsmål til om maskindriften i seksjon vei og utemiljø er rasjonell og 
regningssvarende.  

Rådmannen er gitt følgende oppdrag: 

Rådmannen går grundig gjennom: Maskinparken for å sikre seg at kommunen drifter denne på en 
best mulig måte. Eigersund kommune skal kun eie maskiner der det kan dokumenteres økonomisk 
gevinst i forhold til å leie inn/lease utstyr og arbeidskraft 
 
Da det i vedtaket ikke fremkommer noe mer konkret om hva som ligger i begrepet maskinpark, har 
en administrativt definert rammen for oppdraget.  

2.2  Hva menes med maskinpark i denne sammenheng 

Det politiske oppdraget er generelt og kan forstås som at det i utgangspunktet omfatter hele 
kommunes maskinpark. Ut fra oppdragets formål og intensjon har vi imidlertid valgt å avgrense 
maskinparken til kun å gjelde seksjon vei og utemiljø i Teknisk avdeling, og indirekte noen maskiner i 
seksjon vann og avløp. Begrunnelsen for dette er at seksjon vei og utemiljø har den største og mest 
allsidige maskinparken, mens de øvrige seksjonene i hovedsak besitter vare‐ og personbiler.   
 
I denne sammenheng har vi også valgt å avgrense begrepet maskinpark til: større anleggsmaskiner, 
feiemaskiner, traktorer og varebiler. Plenklippere, plentraktorer, flisekuttere, båter, tilhengere, 
tilleggsutstyr for vinterutstyr etc. er omtalt, men ikke tatt med i vurderingen fordi dette er 
spesialmaskiner hvor leasing og maskintjenestekjøp for å erstatte egenproduserte tjenester vil være 
mindre aktuelt.  

 

2.3   Leasing av maskiner og kjøretøy 

Leasing av maskiner vil være mindre aktuelt for en kommune enn for et privat firma. Private firma, og 
da særlig mindre firma, vil pga. likviditet ha begrensede muligheter for å oppta lån for hele sin 
maskinpark. I tillegg er det egne avskrivningsregler for moms og leasingkostnader. Dette gjør leasing 
mer gunstig for private bedrifter enn offentlige. Som eksempel kan en nevne at anslagsvis 60 % av 
alle traktorer i mindre anleggsgartnerfirma er leaset.  

For å kunne sammenligne kostnader ved leasing kontra eget låneopptak er det innhentet et 
leasingeksempel for en Scania R560 lastebil tilsvarende den som seksjon vei og utemiljø har i dag 
(alle priser eks. mva.): 

Salgspris:   1.300.000,‐  
Startleie (innbytte gml. lastebil):    150.000,‐ 
Leieberegningsgrunnlag:   1.150.000,‐ 
Etableringsomkostninger:  4.200,‐ 
Terminbeløp (5 år/60 terminer)*:  21.030,‐ 
Termingebyr (kr 75,‐ x 60 terminer):  4.500,‐ 
* I leasingperioden kan renten endres i samsvar med fundingkost i samme periode. Første service dekkes gjennom 

leasingavtalen. Andre reparasjoner, servicer og forsikringsomkostninger dekkes av kommunen.  
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Samlet for 5‐årsperioden koster det kr 1.271.000,‐ å lease en lastebil med et leieberegningsgrunnlag 
(lån) på kr 1.150.000,‐. Det vil si at kommunen i 5‐årsperioden til sammen må betale kr 121.000,‐ i 
omkostninger tillegg til nedbetaling av selve lånebeløpet. Etter endt leasing kan lastebilen kjøpes ut 
for noen månedsavdrag, vanligvis 1/12 av kjøpesummen.  
 
Dersom kommunen tar opp et lån på kr 1.150.000,‐ med en nedskrivningstid på 5 år vil 
låneomkostningene for 5‐årsperioden beløpe seg til kr 83.000,‐ med fast rente, og kr 62.000,‐ med 
flytende rente. Etter 5 år vil lastebilen være nedbetalt. 
 
Sammenligningen viser at det vil være billigere for kommunen å ta opp et lån for å kjøpe lastebilen, 
enn å inngå en leasingavtale.  
 
Slik praksis er i dag, blir ikke låneomkostninger i fbm. kjøp av maskiner gjennom 
investeringsbudsjettet belastet det enkelte driftsansvar, men dekkes under kommunens samlede 
lånefinansiering. Dersom en går for leasing må enhetenes driftsbudsjetter økes tilsvarende årlige 
leasingkostnader inkl. moms, da momskostnader ikke refunderes driftsansvarene.    
 
Det er ikke funnet hensiktsmessig å innhente leasingforslag for flere biler og maskiner, da 
eksempelet viser at det er forholdsvis stor forskjell mellom leasing og lån, og fordi de økonomiske 
prinsippene (mht. avskrivning) vil være noenlunde like.   
 

2.4   Kjøp av maskintjenester 

Eigersund kommune har inngått en rammeavtale for kjøp av utvalgte maskintjenester. I dag kjøpes 
det i hovedsak maskintjenester som et tillegg til egenutførte maskintjenester. Det vil si at vi kjøper 
maskintjenester når vi ikke selv besitter denne type maskiner og når vi har behov for ekstra 
maskinkraft for raskere å gjøre ferdig en jobb. Maskintjenester blir også kjøpt når kommunen selv 
står for den praktiske utførelsen av investeringsprosjekter. Dette gjelder i hovedsak 
saneringsprosjekt under vann‐ og avløp.  

I seksjon vei og utemiljø vil være mest aktuelt å vurdere kjøp av maskintjenester fra private til 
erstatning for egenproduserte maskintjenester under veidriften (ansvar 6770 og 6777). 
Grunnbemanningen i dette ansvarsområdet er lav i forhold til driftsoppgavenes volum og kjøp av 
maskintjenester vil ev. komme som et tillegg til egenproduserte tjenester. Dette gjøres også i dag, 
men lav kjøpekraft setter begrensninger for omfang av maskintjenestekjøpet. 

Vi kunne også kjøpt flere maskintjenester til istandsetting av lekeplasser, spesielt gravetjenester, 
men kjøpekraften under dette driftsbudsjettet (6720) setter store begrensninger. Ved kjøp av 
maskintjenester bør en av våre ansatte følge den innleide maskinenheten og ta ansvar for 
kommunens arbeidsledelse. Omfanget av utsatt vedlikehold på lekeplassene er imidlertid så stort at 
kommunen i en lengre periode trolig ville vært tjent med å gå til innkjøp av en egnet hjulgraver og 
ansette egen maskinfører.   

2.5   Korttidsleie av maskiner 

Seksjon vei og utemiljø har mange og varierte driftsoppgaver. Til å utføre flere av disse oppgavene 
kreves det spesialiserte maskiner for at arbeidet skal kunne utøves rasjonelt og regningssvarende. 
Mange av oppgavene utføres imidlertid så sjeldent at det vil lønne seg å leie inn en spesialmaskin i 
stedet for å eie maskinen selv. I dag er det firma, også i vår region, som leier ut spesialmaskiner for 
korttidsleie og sesongleie. Det vurderes fortløpende hvilke maskiner som skal sesong‐/kortidsleies 
fremfor å eies. 
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2.6   Fornyelse av egne biler og maskiner 

Den ideelle utbyttingstiden for egne maskiner varierer noe og er blant annet avhengig av 
bruksfrekvens. For driftsøkonomien er det avgjørende å bytte ut maskinene før de store og 
uforutsigbare reparasjonene normalt oppstår og mens en enda får en akseptabel 
innbyttepris/salgspris. Avhengig av bruksintensiteten og bruksformål bør en vanligvis bytte ut 
maskinene når de er mellom 5‐8 år gamle.  

Når maskinkjøp utsettes pga. budsjettmessige forhold medfører dette økte driftskostnader og lavere 
effektivitet. Det er derfor viktig at de maskinene vi har besluttet å eie blir planmessig utskiftet.  

 

3.0   MASKINER OG ARBEIDSOPPGAVER 

3.1   Driftsenhet for vei og trafikkarealer 

Hjullasteren Volvo L50FS i aksjon under klargjøring av boder til Julebyen. 

 
Det er 6 stillingshjemler i denne driftsenheten, hvorav 1 ½ stilling er selvfinansiert gjennom internsalg 
til vann‐ og avløp og investeringsprosjekter. Det vil si at 4 ½ stilling inngår i den ordinære veidriften. 

Drift av vei og trafikkarealer krever store og kostbare maskiner som en kan utstyres med spesialisert 
tilleggsutstyr for å kunne utføre nødvendige driftsoppgaver. Det er denne driftsenheten som har den 
største andelen av seksjonens maskinpark.  
 
Enheten har ansvar for å drift og vedlikehold av ca 95 km vei med fast dekke og ca 55 km grusveier, 
samt parkeringsanlegg og en del trafikkarealer utenfor kommunale bygg. En skiller driften inn i 
sommerdrift og vinterdrift. Budsjett for sommerdriften er oftest forutsigbart, mens tidsforbruk og 
kostnader til vinterdriften er væravhengig og har store variasjoner fra det ene året til det andre. I 
regnskapssammenheng har en derfor funnet det hensiktsmessig å splitte sommer og vinterdrift i to 
ulike ansvar, hhv. 6770 og 6777. 
 
I sommerhalvåret er maskinene rigget med spesialutstyr som kantklippere, feieaggregat, veiskraper, 
greinkutter etc. I vinterhalvåret, normalt fra 15. november til 15. mars går denne enheten inn 
vinterberedskapen. Da må maskinene rigges opp med vinterutstyr. Det er inngått driftsavtaler med 8 
eksterne brøyteenheter som har ansvar for egne brøyteroder, i hovedsak bygdeveiene. 
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3.1.1  Oversikt over maskiner og varebiler som inngår i veidriften: 
 
Pr.nr  Merke  Modell  Type  Funksjon  Reg.nr.  Mod.  Bruk  Driftsenhet 

6038  VALTRA  Mod 8670  Traktor  Anleggsmaskin  RW 2692  2011  Sesong  Veidrift 

6023  JOHN DEERE   Mod. 6630  Traktor  Anleggsmaskin  PU 6065  2008  Daglig  Veidrift 

6037  VOLVO   L50F  Hjullaster  Anleggsmaskin  ‐  2011  Ukentlig  Veidrift 

6017  WILLE  Mod 855  Hjullaster  Anleggsmaskin  Ikke reg.nr.  2001  Ukentlig  Veidrift 

6026  Scania  P124  Lastebil m/plan  Anleggsmaskin  RH 72266  2000  Daglig  Veidrift 

6011  SCANIA  SK650  Lastebil m/tank  Feiebil  RJ 16632  2002  Sesong  Veidrift 

6700  Azura Consept  Mathiu Yno  Spesialmaskin  Feiebil, liten    2007  Sesong  Veidrift 

6013  MITSUBISHI  Pajero (kort)  Varebil, 2 seter, 4x  Vare/person  RZ 14046  1999  Daglig  Veidrift/formann 

6015  TOYOTA DYNA  Dyna 100  Varebil,3 seter,   Vare/person  RZ 14041  1998  Daglig  Veidrift 

6392  MITSUBISHI  L300 TD 4WD  Kassebil, 2 seter, 4x  Vare/person  RZ 15711  2001  Daglig  Veidrift 

6251  MITSUBISHI  L300 TD 4WD  Kassebil, 2 seter, 4x  Vare/person  RZ 15714  2001  Daglig  Veidrift 

6032  VOLKSWAGEN  Transporter   Varebil m/plan  Vare/person  RZ 15435  1998  Daglig  veidrift 

6028  TOYOTA   Hilux 4 WD  Pickup, 2 seter, 4x  Vare/person  VF 87899  2007  Daglig  Veidrift 

6049  Opel Combo  Combo  Kassebil, 2 set.,2wd  Vare/person  RZ 30074  2007  Daglig  Administrasjon 

6048  Opel Combo  Combo  Kassebil, 2 set.,2wd  Vare/person  RJ 16609  2010  Daglig  Administrasjon 

6029  Duun   TF 236  Snøfres  Spesialutstyr  ‐  2010  Sesong  Veidrift 

  CAT   CB‐214C  Veivals  Anleggsmaskin  ‐  1970? Sesong  Veidrift + VA 

Listen viser oversikt over alle varebiler og de største og mest kostbare maskiner og spesialutstyr. Ekstrautstyr til disse er ikke opplistet. Det 
samme gjelder tilhengere, samt gamle maskiner som er planlagt utfaset når de kasseres. 

 
Mange av maskinene er i daglig bruk og de utsettes for stor slitasje. Det er derfor viktig at de byttes 
ut mens de har en rimelig høy restverdi og før de kommer i ”reparasjonsalderen”. For sein utskifting 
koster dyrt både mht. økte vedlikeholdskostnader og uforutsigbare driftsforhold. Store og langvarige 
reparasjoner er kritisk for driftsplanene våre og krever gjerne at vi må leie inn maskiner i 
reparasjonstiden.  

I verste fall vil en gammel bil/maskin måtte kondemneres når reparasjonskostnadene overskrider 
dens verdi. Vi må da leie inn en ekstern maskin i anskaffelsesperioden som kan vare fra 2 måneder og 
oppover, avhengig av leveringstid. Dette er svært dyrt, men kan unngås med en fornuftig 
utskiftingsplan!  

Veidriften har en maskinpark som i stor grad er egnet for de fleste arbeidsoppgavene som vi utfører. 
Tidligere hadde denne enheten også en hjulgraver (8‐13 tonn) som hadde et stort arbeidsområde. 
Det er ikke tvil om at en slik gravemaskin ville rasjonalisert veidriften, samtidig som den også kunne 
benyttes til lekeplassdrift og leies ut til investeringsprosjekt.  

3.1.2  Lastebil 
Lastebil med plan inngår i dette ansvarsområde. Lastebilen er oppsatt med egen sjåfør og går i daglig 
drift. 50 % av bilen og sjåførstillingen er selvfinansiert gjennom internsalg av tjenester til 
investeringsprosjekt og til seksjon vann og avløp. Lastebilen er svært gammel til fortsatt å gå i daglig 
drift. De siste 2‐3 årene har det påløpt svært høye reparasjonskostnader. Det anbefales på det 
sterkeste at denne bilen byttes ut så raskt som mulig.  
 
Det er denne lastebilen som er lagt til grunn i leasingeksempelet som er omtalt under kapittel 2.3. 
Det anbefales å eie denne lastebilen selv fremfor leasing. Når en i tillegg finansierer 50 % av bil og 
sjåfør gjennom internsalg (investeringsprosjekt), kan en belaste dette på investeringsprosjekter på 
samme måte som den selvfinansierte maskinparken (jf. kap. 3.3).  
 
Det anbefales at kommunen eier denne type maskin. 
 
3.1.3  Feiemaskiner 
Seksjonen eier en stor og en liten feiemaskin. I tillegg kan hjullasteren (L50) utstyres med 
feieaggregat og bistå under feiingen, som oftest blir den brukt på bygdeveiene. Den store 
feiemaskinen brukes daglig  fra og med mars måned og frem til midten av mai, samt en drøy måned 
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etter lauvfall om høsten. Innleie av tilsvarende feiebil vil etter det vi erfarer ligge en plass mellom kr 
1.100,‐ og 2.000,‐ per time eks. mva. avhengig av maskinstørrelser og avtaler. En del av feiearbeidet, 
særlig parkeringsanlegg, må utføres på overtid.  
 
Den store feiemaskinen går ca 500‐600 driftstimer per år. Dersom vi legger oss på den laveste 
timesatsen på kr 1.100,‐ vil tjenestekjøp koste mellom kr 550.000,‐ og kr 660.000,‐ eks. mva. Da våre 
driftsbudsjett inkluderer momskostnader, vil tjenestekjøp belaste driftsbudsjettet en plass mellom kr 
700.000,‐ og kr 825.000,‐.  
 
Den lille feiebilen benyttes til å feie i sentrum i helgene og til å feie fortau og trange gater i den gamle 
bydelen. Det er etablert en fast ordning om helgefeiing i sentrum. Timepris for innleie av en liten 
feiebil er anslått til kr 750,‐ eks. mva. 
 
Det har vært diskutert i seksjonen hvorvidt en mellomstor feiemaskin kunne erstattet den store og 
den lille. Mye tyder på at en slik endring vil kunne rasjonalisere driften noe. Spørsmålet vil være 
naturlig å ta opp og få avklart når en av feiemaskinene skal byttes ut. 
 
Ut fra enkle overslag er det vurdert at selveie er den mest fordelaktige økonomiske løsningen for 
kommunen.  
 
3.1.4  Hjullastere 
Driftsenheten har 2 hjullastere, en Volvo L50FS og en Wille 855. Volvoen ble innkjøpt i 2011 og inngår 
i vinterberedskapen og i sommerdriften. I tillegg til skuff, har den feieaggregat, pallegafler og fullt 
vinterutstyr. Den benyttes også til rigging av Julebyen og andre driftsoppgaver på tvers av seksjonen. 
Willen er gammel og MÅ byttes ut raskest mulig. Den er med sin størrelse og funksjonalitet en egnet 
maskintype, men alder gjør den dyr og uforutsigbar i driften. Willen benyttes i hovedsak til 
skraping/høvling av grusveier, lapping av hull i veiene (kaldasfalt), generelt sommervedlikehold og 
den inngår i vinterberedskapen.  
 
Begge maskinene har en svært viktig funksjon for den kommunale veidriften og med utgangspunkt i 
våre driftsoppgaver og maskinenes høye brukstid er det vurdert at selveie vil være den mest 
økonomiske og hensiktsmessige løsningen. 
 
3.1.5  Traktorer 
Driftsenheten har 2 nyere traktorer. Den ene traktoren (John Deer) har et allsidig tilleggsutstyr som 
setter den i stand til å kunne utføre mange ulike driftsoppgaver, bla. kantslått, greinkutting langs vei 
og vintervedlikehold; V‐plog, strøapparat og tallerkenspreder. Den har også frontlaster med skuff og 
lodd, samt tilhenger. 
 
Den nyeste traktoren (Valtra, prosjekt nr. 6038) ble kjøpt i 2011 og har hatt sin hovedfunksjon i 
vinterberedskapen. I ettertid har vi i større grad kjøpt eksterne brøytetjenester, slik at denne 
traktoren ikke har så stor utnyttelse som planlagt. Det har vært diskutert et mulig salg av denne 
maskinen mot korttidsinnleie av en brøyteenhet i vinterhalvåret. Salget kunne bidratt til å 
delfinansiere en hjulgraver som vil være et stort løft for veidriften.  
 
Merknad: i forbindelse med seksjonens gjennomgang av egen maskinpark ser vi at noen gamle 
maskiner og noe utstyr er utgått fra vår driftsform, eller har så liten bruk at de bør vurderes solgt. 
Salgsinntektene kan sammen med et ev. salg av Valtra’en benyttes til hel‐ eller delfinansiering av en 
liten hjulgraver med henger.  
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3.1.6  Varebiler 
Det er 8 varebiler i denne driftsenheten; 6 i driftsenheten og 2 som er knyttet til administrasjonen. 
Bilen som driftsformannen benytter er også knyttet opp mot denne enheten. Flere av varebilene 
inngår også som beredskapsbiler i vinterhalvåret når brøytevaktordningen er aktiv. Varebilene 
benyttes til person‐ og vare‐/utstyrstransport.  
 
En bil er spesielt godt egnet til oppgaver som utlegging av kaldasfalt (fylling av hull i veibanen), samt 
utmontering og inntagning av brøytestikker. En bør ha dette for øyet når en skal denne bilen skal 
byttes ut.  
 
Fem av bilene er mellom 12 og 15 år og burde vært byttet for mange år siden.  
 
   

3.2 Driftsenhet for natur og utemiljø 
 
3.2.1  Generelt om driftsenhet for natur og utemiljø 
 

 
Hjulgraver fra kommunens maskinpark innleid for å utføre oppdrag i fbm. rehabilitering av en lekeplass. 

 
Denne driftsenheten har 7 ½ stillingshjemler og har ansvar for de fleste kommunale grøntanlegg, 
friluftslivsområder, skjærgårdstjenesten, kirkegårder, idrettsanlegg, lekeplasser, parker, bydrift m.m. 
De ansatte er knyttet opp til egne ansvarsområder. I sommerhalvåret, når det er høysesong for 
grøntanleggene, arbeider de i hovedsak i sine ansvarsområder. I vinterhalvåret arbeider de på tvers 
av ansvarsområdene og i større grad i arbeidslag. De ”grønne” inngår i en egen brøyteordning 
(bakvakt) og de legger ned en stor arbeidsmengde i vintervedlikeholdet; brøyting, strøing av trapper, 
gater, måking etc. 
 
Økende gjengroing og fremvekst av skog i nærområder og langs vei, tvinger oss til å benytte stadig 
mer tid i vinterhalvåret til skoging. Det er vanskelig å sette bort dette arbeidet til frivillige da vi må 
smøre plantegift på snittflatene like etter felling og fordi en må sertifiseres for å kunne arbeide langs 
offentlig vei. Dette arbeidet kunne imidlertid vært kraftig rasjonalisert dersom vi hadde investert i en 
hjulgraver med tilhenger og spesialutstyr for trefelling (jf. kap. 3.1.5). 
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3.2.2  Parker, lekeplasser, bydrift og grøntanlegg 
 

 
Egersund er en by med tydelige bystruktur og mange grøntanlegg som krever vesentlige driftsressurser.  

 
Dette ansvarsområdet har 3,5 stillingshjemler og har hovedansvaret for å drifte lekeplasser og 
nærmiljøanlegg (120 stk), balløkker, sommerblomster i sentrum, grøntanlegg rundt kommunale 
skoler og barnehager, grøntanlegg rundt de flere kommunale bygninger, bistå sentrumsarrangement, 
ansvar for benker og sittegrupper etc.  
 
Dette ansvarsområdet er utstyrt med følgende maskiner og kjøretøy: 
 
Pr.nr  Merke  Modell  Type  Funksjon  Reg.nr.  Mod. Bruk  Driftsenhet 
6031  PEUGEOT  Boxer 440 L  Lastebil m/plan, 4x  Vare/person  RZ 31743  2008  Daglig  Utemiljø 
6025  TOYOTA  Hiace 440  Kassebil, 2 seter, 4x  Vare/person  RZ 28118  2006  Daglig  Utemiljø 
  KONDEMNERT    Lastebil m/plan  Vare/person  ‐  ‐  Daglig  Utemiljø 
  John Deer  LX188  Traktorplenklipper  Plenklipping  ‐  1996  Sesong  Parker (Bakkebø) 
  Kubota  F3680  Traktorplenklipper  Plenklipping   ‐  2006  Sesong  Parker og friområder 
Listen viser oversikt over alle varebiler og de største og mest kostbare maskinene. I oversikten er det ikke tatt med tilhengere, samt gamle 
maskiner som er planlagt utfaset når de kasseres. 
 

Per i dag er det en liten lastebil med plan og en varebil under dette ansvarsområdet. I fjor var vi nødt 
til å avskilte en eldre varebil fordi reparasjonskostnadene lå en hel del over bilens verdi. Dette 
kjøretøyet er ikke erstattet da en politisk har valgt å holde investeringsmidlene tilbake. 
 
Plenklippertraktorene benyttes til klipping av friområder, friluftslivsområder, parker grøntrabatter, 
balløkker, gressanlegg rundt kommunale bygninger.  
 
Det er inngått avtale om tjenestekjøp som erstatter egen tjenesteproduksjon med UNINOR. Dette 
gjelder bl.a. avfallsinnhenting (søppelstativ) i sentrumsområdene og drift av grønt anlegget rundt 
Marka. 
 
Administrativt anbefales det å eie kjøretøy og maskiner som inngår i dette ansvarsområdet. 
 
 
3.2.3   Kirkegårdsdrift 
 
Dette ansvarsområdet har 2 stillingshjemler, samt innleid ekstrahjelp i deler av sommerhalvåret. 
Kirkegårdsdriften utføres i hht. avtale mellom Eigersund kommune (oppdragstaker) og Eigersund 
Kirkelige fellesråd (oppdragsgiver). Avtalen omfatter driftsansvar for Egersund kirkegård, Helleland 
kirkegård, utearealet ved Bakkebø kirke, utearealet ved Eigerøy kirke og gravplassen i Gamle 
Prestegårdsvei. Dette oppdraget er lagt til seksjon vei og utemiljø og inkluderer blant annet 
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klargjøring og lukking av graver, skjøtsel av grøntanleggene og vintervedlikehold. I tillegg er det 
inngått en avtale om sesongmessig beplantning og stell av legatgraver på Egersund og Helleland 
kirkegård.  
 
Dette ansvarsområdet er utstyrt med følgende maskiner og kjøretøy: 
 
Pr.nr  Merke  Modell  Type  Funksjon  Reg.nr.  Mod. Bruk  Driftsenhet 

6046  Airman  AX33U  Gravemaskin (3,5 T)  Anleggsmaskin  ‐  2012 Ukentlig  Kirkegård 

6047  VOLVO   L20F  Hjullaster  Anleggsmaskin  ‐  2011 Daglig  Kirkegård 

6701  Iseki  Mod. 2140  Hagetraktor, liten  Anleggsmaskin  ‐  1991 Daglig  Kirkegård 

6252  MITSUBISHI  L300 TD 4WD  Kassebil, 2 seter  Vare/person  RZ 15712  2001 Daglig  Kirkegård 

  Husqvarna  Rider 16  Traktorplenklipper  Plenklipper  ‐   ? Sesong  Kirkegård, Helleland 

  Stiga  ParkPro 20  Traktorplenklipper  Plenklipper  ‐  2006 Sesong  Kirkegård, Aarstaddalen 

Listen viser oversikt over alle varebiler og de største og mest kostbare maskinene. I oversikten er det ikke tatt med tilhengere, samt gamle 
maskiner som er planlagt utfaset når de kasseres. 

 
Beltegraveren (Airman) og hjullasteren (Volvo L20F) er stasjonert på kirkegården i Årstaddalen, men 
inngår ved ledig kapasitet i andre av seksjonens gjøremål. Hjullasteren inngår i kommunens 
vinterberedskap og er pga sin størrelse spesielt godt egnet til den gamle bydelen, GS‐veier og fortau. 
Beltegraveren transporteres til Helleland kirkegård med traktor og henger når det skal avholdes 
begravelser på Helleland. Varebilen er gammel og bør byttes ut. 
 
Administrativt anbefales det å eie de maskiner som inngår i dette ansvarsområdet. 
 
3.2.4   Idrettsanlegg (utendørs) 
 
Dette ansvarsområdet er oppsatt med en stillingshjemmel og har blant annet driftsansvar for fotball‐ 
og friidrettsanlegget på Idrettsmarka med tilhørende garderober og bygninger, gressbanen på 
Helleland og Hellvik, grusbanen på Lagård og grusbanen ved Eigerøy skole. I vinterhalvåret inngår en 
stor del av stillingen i annen drift i seksjonen. 
 
Denne resultatenheten er utstyrt med følgende maskiner og kjøretøy: 
 
Pr.nr  Merke  Modell  Type  Funksjon  Reg.nr.  Mod.  Bruk  Driftsenhet 
6033  OPEL  Movano, 4350  Varebil m/plan  Vare/person  RZ 26858  2005  Daglig  Idrettsanlegg 
  John Deer  X740  Traktorplenklipper  Plenklipping   ‐  2012  Sesong  Idrettsmark  
  John Deer  HST 4115  Traktorplenklipper  Plenklipping   ‐  2003  Sesong  Gressbaner 
Listen viser oversikt over alle varebiler og de største og mest kostbare maskinene. I oversikten er det ikke tatt med tilhengere, samt gamle 
maskiner som er planlagt utfaset når de kasseres. 

 
Plenklippertraktorene som inngår i dette ansvarsområdet har en hel del spesialisert utstyr for drift og 
vedlikehold av gressbaner. I tillegg til klippeaggregat, har John Deer 4115 gjødselspreder, hullpipe og 
vertikalskjærer. Eigersund kommune er også deleier i en såmaskin sammen med Sola kommune og 
Sandnes kommune. Traktorklipperen som går på Idrettsmarka (hovedbanen) har også 
gressoppsamler (HA99001) fordi dette er en sandbane hvor klippet gress ikke skal tilføres banen 
igjen. 
 
Administrativt anbefales det å eie de maskiner som inngår i dette ansvarsområdet. 
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3.2.5  Natur‐ og friluftslivsforvaltning 
 

 
Seksjon vei og utemiljø har ansvar for drift av Skjærgårdstjenesten Eigerøy fyrstasjon (bildet) drives også av seksjonen. 

 
Dette ansvarsområdet er oppsatt med 1 stillingshjemmel og har blant annet hovedansvaret for drift 
av badeplasser, båtutfartsområder (skjærgårdstjenesten), turveier, merka gangdrag, skog‐ og 
krattrydding, avfallsinnhenting, renhold av toalettanlegg, tilsyn med friluftsbygninger som Eigerøy 
fyrstasjon, Maurholen stasjon m.fl. I tillegg utføres en del skjøtselsoppgaver innenfor 
naturforvaltningssektoren.  
 
Resultatenheten har hovedansvaret for 21 friluftslivsområder i tillegg til turstier og turveier. I dette 
omfattes bl.a. 19 stasjonære toalettbygg, 5 mobile toalett i sommerhalvåret, 4 friluftshus, 6 uthus og 
2 andre bygninger, ca 30 små og store parkeringsanlegg, 36 informasjonstavler og 8 
kaier/båtbrygger. Maskiner og personell fra veidriften utfører tyngre vedlikeholdsarbeid på 
turveiene.  
 
Dette ansvarsområdet er utstyrt med følgende maskiner, båter og kjøretøy: 
 
Pr.nr  Merke  Modell  Type  Funksjon  Reg.nr.  Mod.  Bruk  Driftsenhet 

6034  Volkswagen  LT35Doka  Varebil, plan, 6 seter  Vare/person  RZ23075  2001  Daglig  Nat.forvaltning 

  John Deer  F1145  Traktorplenklipper  Plenklipping   ‐  1997  Sesong  Park  friluftslivsområder 
  Hnexs  RT100D3  Beltetrillebåre  Massetransport  ‐  1990  Av og til  Grusing av turstier etc. 
  Hårek   22 fot  Arbeidsbåt m/hus  Båtutfartsområder  140 hk T  1995  Ukentlig  Skjærgårdstjenesten 
  Askeladden  17 fot  Arbeidsbåt, åpen  Båtutfartsområder  35 hk  1994  Sesong  Skjærgårdstjenesten 
  Askeladden  14 fot  Arbeidsbåt, åpen  Båtutfartsområder  4 hk  1970  Sesong  Eigerøy fyrstasjon m.m. 
Listen viser oversikt over alle varebiler og de største og mest kostbare maskinene. I oversikten er det ikke tatt med tilhengere, samt gamle 
maskiner som er planlagt utfaset når de kasseres. 

 
Varebilen begynner å dra på årene og bør byttes innen et par år. Dette er en 6 seter som også gjør 
den egnet til annen persontransport. 
 
Plenklipperen deles med park og benyttes bl.a. til å slå gresslettene i Vannbassengene, Gådå, 
Eiebukta, Jorenvika, Varberg, Maurholen stasjon, Auglend og Skadbergsanden. Plentraktoren må 
snart byttes ut. 
 
Den største driftsbåten, Hårek 22 fot, eies av Statens Naturoppsyn, men disponeres vederlagsfritt av 
Eigersund kommune i hht. egen avtale. Denne båten bidrog til en betydelig effektivisering av driften i 
Skjærgårdstjenesten, men vi erfarer imidlertid at den har liten maskinkraft i forhold til vår bruk og 
motoren burde derfor blitt oppgradert. Askeladden på 17 fot benyttes av sommervikarer som utfører 
drift i Skjærgårdstjenesten, mens Askeladden på 14 fot er mobil på båttralle og benyttes flere steder. 
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Sistnevnte stilles også til disposisjon for lag og foreninger som driver kystkafeen på Eigerøy 
fyrstasjon. 
 
Administrativt anbefales det å eie de maskiner som inngår i dette ansvarsområdet. 
 
 

3.3  MASKINPARKEN (SELVFINANSIERT) 
 

 
Maskinparken er viktig for den kommunale maskinberedskapen. Her er New Holland E135 innleid for å utbedre skader på 
Gløpstadveien etter flom sommeren 2011. 

 
I denne resultatenheten inngår 3 selvfinansierte stillingshjemler. Det primære målet med 
maskinparken er at den skal dekke kommunens beredskapsbehov, gi forutsigbarhet med tanke på 
tilgjengelig maskintjenester og få frem selvstendige maskinførere som kjenner kommunens anlegg og 
oppgaver. Videre er det en forutsetning at maskinparken skal være selvfinansiert gjennom internsalg, 
samtidig som overskudd skal avsettes på et maskinfond og benyttes til å gjenkjøpe nye maskiner og 
investere i allsidig utstyr.  
 
I all hovedsak selges tjenester til drift og investeringsprosjekter som går i regi av seksjon vann‐ og 
avløp, men også til enkelte investeringsprosjekt og driftsoppgaver under seksjon seksjon vei‐ og 
utemiljø.  
 
Denne resultatenheten er utstyrt med følgende maskiner: 
 
Pr.nr  Merke  Modell  Type  Funksjon  Reg.nr. Mod. Bruk  Driftsenhet 
6001  New Holland  E135  Gravemaskin, belte  Anleggsmaskin  0 2008 Daglig  Maskinpark 
6600  Liebherr   900  Gravemaskin, hjul  Anleggsmaskin  0 2008 Daglig  Maskinpark 

6605  New Holland  8 tonn  Gravemaskin, belte  Anleggsmaskin  0 2011 Ukentlig  Eies av VA 

6604  Valtra    Traktor  Anleggsmaskin    2011 Ukentlig  Eies av VA 

6606  M.A.N.    Lastebil  Anleggsmaskin    2011 Daglig  Eies av VA 

  Dumperhenger    Stor tilhenger  Anleggsmaskin  RT6749  2005  Ukentlig  Eies av VA 

 
Maskinparken består av 2 gravemaskiner, en på belter og en på hjul. Disse maskinene er nå nedbetalt 
og det avsettes årlig fondsmidler slik at en skal kunne fornye disse maskinen i 2015/16. 
 
I tillegg disponeres en beltemaskin på 8 tonn, en lastebil og en traktor fra seksjon vann og avløp (VA) 
etter selvkostprinsippet. Sistnevnte maskiner kjører i hovedsak på anleggene til seksjon vann og 
avløp. 
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Maskinbehovet er dynamisk og endrer seg i forhold til type investeringsprosjekter som kommunen 
skal gjennomføre. Det er for tiden en ubesatt gravemaskinførerstilling i denne resultatenheten og det 
er i den forbindelse vurdert om beltemaskinen skal byttes ut med annen type maskin, eller om dette 
maskinbehovet skal dekkes gjennom ny rammeavtale.  
 
Så lenge kommunen har stor nok oppdragsmengde til å sysselsette maskinparken slik at den går i 
ballanse, er det vurdert at denne løsningen er mer økonomisk fordelaktig for kommunen enn å leie 
maskintjenester på en rammeavtale. En vil også kunne opprettholde en langt bedre 
maskinberedskap og i tillegg ha personer som har tilegnet seg god kjennskap til kommunens ulike 
anlegg.  
 
Maskinparken er imidlertid så liten i forhold til de drifts‐ og investeringsoppgavene vi står ovenfor at 
en uansett er nødt til å kjøpe en stor del maskintjenester gjennom rammeavtaler. 
 
 
 

4.0 ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL INVESTERINGSPROGRAM 

Høsten 2012 spilte seksjon vei og utemiljø følgende investeringsprogram inn til budsjettbehandling 
for de kommende 4 årene: 

PRIORITERINGSLISTE MASKINER 2013 - 2016       
Seksjon vei- og utemiljø          
         
Biler og maskiner som foreslås byttet: Ansvar: Pri 2013 Pri 2014 Pri 2015 Pri 2016
Biler:                 
VW transporter m/plan og tipp 1997 6720 1 600 000           
VW transporter m/plan u/tipp, 1998 6770    1 450000        
VW caravelle med 5 seter 6720 1 450 000     
Mitsubishi, 2001 (VA biler) 4 wd 6770     2  450000 5 400 000    
Mitsubishi, 2001 (VA biler) 4 wd 6750/51       4 400 000    
Mitsubishi, 2001 (VA biler) 4 wd 6770           1 400 000
Mitsubishi, Pajero, 1999  4 wd 6720           1 400 000
Opel, 2005 mod 6730           2 400 000
               
Arbeidsmaskiner:                
Wille 855 2001 mod 6770   1  1500000        
Scania sopebil 2002 mod 6770       1 1 600 000    
Scania lastebil, 2000 mod. 6770/77  1  1 400 000         
Hjulgraver 6770 m.fl.     2 150 0000
Stor plenklipper (til alle eksterne baner) 6730     1 250 000 2     
Stor plenklipper 6750/51 1 120 000           
Veivals, 1997 6770/VA          300 000  
Driftsbåt (skjærgårdstjenesten) 6710     2 300 000
               
Utstyr:                
Brøyteutstyr hjullaster L50 og L20 6777 1 400 000           
Fornyelse av brøyteutstyr 6777  1 200000  200 000 1 200 000
Asfaltsag 6770    1 20 000        
Vertikalskjærer 6730    2 100 000        
Såmaskin 6730         3  100 000
Kvistknuser til bil 6720 m.fl       3 150 000    
Stubbefreser (ny) 6720 m.fl. 2 100 000     
    3 070 000   2 970 000   3 050 000   3 300 000
          
For å kunne drive rasjonelt og regningssvarende er det viktig at kommunen fornyer sine maskiner systematisk gjennom en 
egen investeringsplan. Når utskifting av biler og maskiner utsettes som følge av budsjettmessige forhold, medfører dette 
ofte økte driftskostnader og nedsatt effektivitet . Kostnadsoverslagene i tabellen er netto og forutsetter bruk av ev. 
resterverdi av bil/maskin som byttes ut.  
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I 2012 ble budsjettmidler til investering i maskiner i Miljøavdelingen (nå Teknisk avdeling) inndradd. I 
2013 ble de ikke inndradd, men satt på vent til administrasjonen har lagt frem en gjennomgang av 
maskinparken.  

I mellomtiden har vi vært nødt til å avskilte 2 varebiler. I mangel på kjøretøy har vi som en 
kriseløsning overtatt en gammel varebil (1996 modell) som kulturseksjonen byttet ut med en nyere 
bil, samt 3 gamle varebiler (2001 modeller) som vann og avløp byttet ut pga. deres høye alder. 
Varebilene i seksjonen har med få unntak en høy alder og påfører oss store og uforutsigbare 
kostnader til service og reparasjoner. I tillegg frykter jeg signaleffekten av at vi skal overta kjøretøy 
som andre har funnet uhensiktsmessige å ha i sin drift. 

Mange av de gamle anleggsmaskinene er i daglig bruk og belastningen på så gamle maskiner påfører 
driftsbudsjettene store og utilsiktede reparasjonskostnader, samt fravær av maskiner i den tid de er 
inne til reparasjon. Summen av dette gjør det svært krevende å kunne drive seksjonen på en 
kostnadseffektiv måte. 
 
 

5.0 OPPSUMMERING 

 For drifts‐ og anleggsmaskiner i seksjon vei og utemiljø er det vurdert at det som en hovedregel 
vil være rimeligere å oppta lån for å finansiere egne maskinkjøp enn å inngå leasingavtaler for 
tilsvarende maskiner (kap. 2.3) 

 Kommunen er i dag avhengig av å kunne kjøpe ekstra maskintjenester gjennom rammeavtaler. 
Seksjon vei og utemiljø bør ha en grunnbemanning av maskiner og maskinførere, i tillegg til kjøp 
av maskintjenester gjennom rammeavtaler (kap. 2.4 og 3.1). 

 For å kunne drive rasjonelt og regningssvarende er det viktig at kommunen fornyer sine maskiner 
systematisk gjennom en egen investeringsplan. Når utskifting av biler og maskiner utsettes som 
følge av budsjettmessige forhold, medfører dette ofte økte driftskostnader og nedsatt 
effektivitet (kap. 2.5).  

 Seksjon vei og utemiljø har flere gamle anleggsmaskiner som går i daglig drift og som bør byttes 
ut. Disse maskinene gir en uforutsigbar driftssituasjon, samtidig som de belaster 
driftsbudsjettene med høye reparasjonskostnader. Dette gjelder først og fremst Scania P124 
(pr.nr. 6026) og Wille 855 (pr.nr. 6017). Jf. kapittel 3.1 og kap. 4.0. 

 Seksjon vei og utemiljø bør vurdere hvorvidt det er regningssvarende å gå til innkjøp av en 
mellomstor feiemaskin til erstatning for dagens to feiemaskiner; Scania SK650 (pr.nr.6011) og 
Azura Consept (pr.nr. 6700).  Jf. kap. 3.1.3. 

 Seksjon vei og utemiljø bør vurdere nærmere hvilke maskiner og utstyr som kan avhendes til 
fordel for innkjøp av mer egnede maskiner og utstyr. Salg av maskiner og utstyr kan bidra til hel 
eller delvis finansiering av nye maskiner og utstyr. Det siktes spesielt til innkjøp av en hjulgraver 
og et mulig salg av Valtra’en (pr.nr. 6038). Jf. kap. 3.1 og spesielt kap. 3.1.5 og 3.2.2. 

 De fleste varebilene som inngår i seksjonen er gamle og bør byttes ut fortløpende. For å unngå 
mangel av kjøretøy har vi i dag overtatt flere gamle varebiler som andre seksjoner har funnet 
hensiktsmessig å bytte ut. Disse er dyre og uforutsigbare i drift, samtidig som det sendes ut noen 
uheldige signaler om at kjøretøy som er for dårlig å ha i en seksjon kan overdras til seksjon vei og 
utemiljø … (jf. kap. 4.0) 
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Utredning av maskinpark i seksjon vei‐ og utemiljø 

Eigersund kommune, teknisk avdeling 2013    16 
 

 Maskinparken (selvfinansiert) er vurdert å være økonomisk fordelaktig for kommunen så lenge 
oppdragsmengden er tilstrekkelig, noe den synes å være i lang tid fremover. Maskinparken sikrer 
samtidig at kommunen kan opprettholde en langt bedre maskinberedskap, samtidig som en 
sikrer seg maskinførere som kan arbeide selvstendig og ha god kjennskap til kommunens anlegg.  

Seksjon vei og utemiljø (utfører) må sammen med seksjon vann og avløp (bestiller) fortløpende 
vurdere hvilke maskiner som er hensiktsmessige å ha i maskinparken i forhold til de anlegg og 
maskinoppgaver som vi står ovenfor (jf. kap. 3.3). 
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Saker til planteknisk utvalg - som 
kun skal behandles/avgjøres i 
hovedutvalget 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.05.2013
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
13/1029
Journalpostløpenr.:
13/14674

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
145/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

Godkjenning av protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 
28.05.2013
  

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

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 22.05.2013:

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte den 28.05.2013 godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Ingen.

Protokoll fra Planteknisk utvalgs møte 28.05.2013 ettersendes.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.05.2013
Arkiv: :GBR-4/6, FA-L33
Arkivsaksnr.:
12/2458
Journalpostløpenr.:
13/14330

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
146/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

Søknad om fradeling av en parsell til boligformål -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gnr. 4 bnr. 6  -
Ole Christen Skadberg, Ytstebrødveien 374 - 2. gangs 
behandling
  

Sammendrag:
Ole Christen Skadberg søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling  
av en parsell på ca. 1000 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund. Området er vist som 
LNF-område. Parsellen ligger ikke i et kjerneområde for jordbruk (LNF hensynssone H510). 
Søknaden er i strid med formål vist i kommuneplanens arealdel. Planteknisk utvalg stilte seg 
positiv til å gi dispensasjon på møte i sak PTU-021/13 på møte 05.02.2013.  Fylkesmannen i 
Rogaland har i brev av 19.03.2013 frarådet at det gis dispensasjon som omsøkt. Ole 
Christen Skadberg har i brev av 17.04.2013 kommet med kommentarer til uttalelsen fra 
Fylkesmannen. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg  avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ole Christen Skadberg  om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 1000 m2  fra gnr. /bnr. 4/6 i 
Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger tungtveiende grunner for å kunne gi 
dispensasjon. Hensynene bak kommuneplanen blir ikke ”vesentlig tilsidesatt” og fordelene 
ved å gi dispensasjon er større enn ulempene. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven §19-2.

Planteknisk utvalg  gir etter §20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en parsell 
på ca. 1000 m2  fra gnr. /bnr. 4/6 i Eigersund til boligformål. Det settes følgende betingelser 
for vedtak:
Parsellen deles som vist på detaljkart av 29.10.2012.
Parsellen må tilknyttes  offentlig vann og kloakk.
Parsellen må sikres tinglyst veirett over gnr./bnr. 4/6.  

Eventuell tidligere politisk behandling:
05.02.2013 Planteknisk utvalg
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Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo:

1. ”Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ole Christen Skadberg  om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 1000 
m2  fra gnr. /bnr. 4/6 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger 
tungtveiende grunner for å kunne anbefale dispensasjon. Hensynene bak 
kommuneplanen ikke blir ”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 etter §12 i jordloven Ole Christen Skadberg tillatelse  til 
fradeling av en parsell på ca. 1000 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund.

Dette med følgende begrunnelse: 
 En konkluderer med at tiltaket ikke har konsekvenser for det biologiske mangfoldet og 

at tiltaket ikke er i strid med forvaltningsformålene i naturmangfoldloven.
 Området er tilrettelagt for tilknyttning til offentlig vann og kloakk.”

Votering:
Nygårds forslag vedtatt med 10 stemmer mot i stemme for rådmannens innstilling (SP).

PTU-021/13 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Ole Christen Skadberg  om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell på ca. 1000 
m2  fra gnr. /bnr. 4/6 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger 
tungtveiende grunner for å kunne anbefale dispensasjon. Hensynene bak 
kommuneplanen ikke blir ”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 etter §12 i jordloven Ole Christen Skadberg tillatelse  til 
fradeling av en parsell på ca. 1000 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund.

Dette med følgende begrunnelse: 
 En konkluderer med at tiltaket ikke har konsekvenser for det biologiske mangfoldet 

og at tiltaket ikke er i strid med forvaltningsformålene i naturmangfoldloven.
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 Området er tilrettelagt for tilknyttning til offentlig vann og kloakk.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Ole Christen Skadberg søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling  
av en parsell på ca. 1000 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund. Området er vist som 
LNF-område i henhold til gjeldende kommuneplan for Eigersund vedtatt i 2011.  Parsellen 
ligger ikke i et kjerneområde for jordbruk (LNF hensynssone H510).

Søknaden er i strid med formål vist i kommuneplanens arealdel. Søknaden er også avhengig 
av tillatelse til deling etter jordloven.

Omsøkte parsell består av annet areal.  Parsellen vil grense inntil landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 4/6 i Eigersund. 

Omsøkt parsell ligger ca. 950 meter fra tunet på gården målt langs vei. 

Gnr./bnr. 4/6  har ca. 15,2 dekar fulldyrket jord, ca. 7 dekar innmarksbeite, ca. 3,7 dekar med 
skog og ca. 25,2 dekar med annet areal.  Ole Christen Skadberg eier i tillegg ca. 22% av 
felles hei på ca. 469 dekar på Hellvik. Her er det ca. 153 dekar med skog.

Ole Christen Skadberg eier også gnr./bnr. 4/42 som er en fradelt boligtomt  og gnr./bnr.  
4/129 som er regulert til campingformål. Her var det tidligere ca. 26 dekar fulldyrket jord.  

Reguleringsplanen Skadberg feriesenter ble vedtatt i kommunestyret 14.02.2000. Jordloven 
gjelder ikke innenfor regulert område. Gnr./bnr. 4/129 er derfor ikke en del av driftsenheten 
gnr./bnr. 4/6, men en selvstendig eiendom som kan selges fritt. På gnr./bnr. 4/129 er det 
campingvogner, hytter,  bobiler og båtplasser. Når alt står ferdig skal det være 55 
campingvogner, 13 hytter, plass til 50 bobiler og diverse båtplasser på gnr./bnr. 4/129. 

Bygningene på bruket gnr./bnr. 4/6 omfatter 1 bolighus og 1 driftsbygning.  Bygningene er i 
brukbar stand, men har enkel standard. Ole Christen Skadbergs tante bor i det eneste 
bolighuset på gnr./bnr. 4/6. Hun har borett her så lenge hun lever. På sikt skal dattera til Ole 
Christen Skadberg overta bruket og bo i dette huset.   

Det er ikke drift med husdyr på gården. Jordbruksarealet på bruket leies vekk til  Gunnar 
Palmer Skadberg. Når dattera overtar bruket kan det være aktuelt med egen drift eller 
fortsatt bortleie.  

Omsøkt  parsell ligger i et LNF- område, men ikke i et kjerneområde for jordbruk 
(hensynssone landbruk – H510) på kommuneplanens arealdel. 

Ole Christen Skadberg søkte om å få med et område på ca.  5 dekar som spredt 
boligbygging i forbindelse med siste rullering av kommuneplanens arealdel.  Omsøkt parsell 
ligger innenfor dette området. Ole Christen Skadberg mener selv det var en del faktafeil i 
vurderingen som gjorde at feltet ikke ble lagt inn.  Det ble blant annet opplyst om at feltet lå 
nær Surtetjørn, og i nærheten av drikkevann. Det er Sauatjørn som lå ca. 90 meter fra 
omsøkte felt, og det er badevann. Omsøkt felt lå heller ikke innenfor kjerneområde for 
jordbruk som det ble hevdet.  

Planteknisk utvalg stilte seg positiv til å gi dispensasjon på møte 05.02.2013 i sak 21/13. 
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Fylkesmannen i Rogaland har i brev av 19.03.2013 frarådet at det gis dispensasjon som 
omsøkt. Det vises til ny plan- og bygningslov hvor det kom en innskjerping i reglene om 
dispensasjon. Fordelene ved å gi dispensasjon må etter en samlet vurdering være klart 
større en ulempene, jf. §19-2 i plan- og bygningsloven.  Fylkesmannen mener det i saken 
ikke er påpekt hvilke fordeler i saken som er større enn ulempene. Så lenge det ikke 
tungtveiende fordeler i saken, er det heller ikke åpnet for å gi dispensasjon. 

Fylkesmannen mener at en godkjenning av denne typer søknader kan føre til et fremtidig 
press om spredt boligbygging i andre områder på Eigerøy og i kommunen. Videre kan saken 
få presedens for senere søknader, siden saken ikke er unik. Fylkesmannen forventer at 
kommunen følger kommuneplanen, når det gjelder hvor spredt boligbygging skal tillates i 
LNF- områder. Lempelig dispensasjonspraksis skaper uheldige driftsforhold for landbruket, 
manglende forutsigbarhet og gir ikke varige gode løsninger. Fylkesmannen støtter opp om 
vurderingen til administrasjonen i kommunen og fraråder at det gis dispensasjon som omsøkt 

Ole Christen Skadberg har i brev av 17.04.2013 kommet med kommentarer til uttalelsen fra 
Fylkesmannen. Ole Christen Skadberg skriver følgende: ”Jeg viser til ovennevnte sak og jeg 
vil med dette brevet både forhøre meg om videre saksgang og samtidig stille meg til 
dispensasjon dersom ytterligere informasjoner er påkrevd i den videre behandling. I 
uttalelses fra Fylkesmannen er det muligens elementer som jeg kan være med på å 
oppklare, i tillegg tillat det vel bør være av interesse at det pågår oppføring av nybygg i 
umiddelbar nærhet. Dersom det har praktisk betydning for saken, kan selvsagt grensen på 
den parsell som det er gitt dispensasjon for flyttes til grensen for de nevnte to hus, slik at det 
ikke blir en parsell mellom. ”  

Saksbehandlers vurderinger:
En er enig i fylkesmannen sin uttalelse. Det foreligger ikke tungtveiende grunner for å gi 
dispensasjon i denne saken. 

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. 

Boligbygging bør skje hvor det er avsatt områder til dette på kommuneplanen (boligområder 
og områder for spredt boligbygging). Dette vil sikre en mer inngående og forutsigbar 
arealplanlegging både for nærområdet, men også for kommunen som helhet. En 
dispensasjon kan fort gi presedens for andre eiendommer på Eigerøy og i resten kommunen.

Nybygg i umiddelbar nærhet foregår på en allerede fradelt tomt ved hovedveien. Eldre hus er 
revet. Det har ingen betydning for saken. Hvis omsøkt parsell flyttes ned til grensen for 
allerede fradelte parseller med bolighus i området, så vil dette være en bedre 
landbruksmessig løsning, såfremt det ikke plasseres på innmarksbeite.   

Planteknisk utvalg bør likevel avslå omsøkt deling, da den ikke er i tråd med 
kommuneplanens arealdel.

Det er bestemt at administrasjonen skal stille seg bak det politiske vedtaket sist saken ble 
behandlet i Planteknisk utvalg.  En anbefaler derfor å  tillate fradeling av en parsell på ca. 
1000 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund.

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 
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Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken får ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 

~ o ~

Alternative løsninger:
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 Ole Christen Skadberg om fradeling av en parsell 
på ca. 1000 m2 til boligformål fra gnr./bnr. 4/6 i Eigersund kommune.  

2. Planteknisk utvalg  avslår i medhold av §12 i jordloven søknad fra Ole Christen 
Skadberg om tillatelse til fradeling av en parsell på ca. 1000 m2 til boligformål fra 
gnr./bnr. 4/6 i Eigersund kommune.

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

259067
Rekvisisjon av oppmålingsforretning, deling av grunneiendom gnr. 4 bnr. 6 - Ole 
Christen Skadberg, Ytstebrødvn. 374

259068 Gjenpart av nabovarsel
259069 Div. kart
263251 Utsnitt av kommuneplanens arealdel

275442
Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av parsell til 
boligformål på gnr. 4 bnr. 6

281552
Vedr. uttalelse fylkesmannen i Rogaland, deling av grunneiendom gnr. 4 bnr. 6 - Ole 
Christen Skadberg, Ytstebrødvn. 374

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 12.12.2012 Ole Christen Skadberg
Rekvisisjon av oppmålingsforretning, deling av 
grunneiendom gnr. 4 bnr. 6 - Ole Christen 
Skadberg, Ytstebrødvn. 374

2 U 31.12.2012 Ole Christen Skadberg
Foreløpig svar - søknad om dispensasjon og 
deling av grunneiendom gnr. 4 bnr. 6 - Ole 
Christen Skadberg, Ytstebrødvn. 374

4 X 20.01.2013
Utsnitt av kommuneplanens arealdel vedtatt 
2011

5 U 25.01.2013 Ole Christen Skadberg Varsel/informasjon om befaring
6 U 08.02.2013 Ole Christen Skadberg Særutskrift: Søknad om fradeling av en parsell til 
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boligformål - dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel gnr. 4 bnr. 6  - Ole Christen Skadberg, 
Ytstebrødveien 374

7 U 08.02.2013

Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Rogaland 
Fylkeskommune

Særutskrift: Søknad om fradeling av en parsell til
boligformål - dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel gnr. 4 bnr. 6  - Ole Christen Skadberg, 
Ytstebrødveien 374

8 I 19.03.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for fradeling av parsell til 
boligformål på gnr. 4 bnr. 6

9 I 17.04.2013 Ole Christen Skadberg
Vedr. uttalelse fylkesmannen i Rogaland, deling 
av grunneiendom gnr. 4 bnr. 6 - Ole Christen 
Skadberg, Ytstebrødvn. 374

Parter i saken:
            

Ole Christen Skadberg Ytstebrødveien 374 4374 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 20.05.2013
Arkiv: :GBR-111/6, FA-
V61
Arkivsaksnr.:
13/653
Journalpostløpenr.:
13/14340

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
147/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

Søknad om fradeling av parsell med kårbolig hvor resten 
av eiendommen selges som tilleggsjord til nabobruk -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel-  gnr./bnr. 
111/6 - Odd Arvid Klungland - 2. gangs behandling
  

Sammendrag:
Advokat Svein Erling Jensen søker på vegne av Odd Arvid Klungland om fradeling av en 
parsell med bolighus på ca. 4 dekar fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund kommune til boligformål.  
Parsellen skal selges.  Resten av landbrukseiendommen skal selges til Hans Petter Bøgh 
Havsø som eier  gnr./bnr. 44/4, 113/2 og 42/5 i Eigersund.  Omsøkt areal består i følge 
gårdskart av innmarksbeite og skog og ligger i landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF 
område med hensynssone 510 (landbruk). Planteknisk utvalg anbefalte i sak 64/13 på møte 
16.04.2013 fradeling av en parsell med kårbolig på ca. 3 dekar fra gnr./bnr. 111/6 i 
Eigersund. Fylkesmannen fraråder i brev av 15.05.2013 at det gis tillatelse til fradeling av en 
parsell på ca. 3 dekar. De har ingen vesentlige merknader utover størrelsen på tomten. 

Saksgang:
Planteknisk utvalg  avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad om 

fradeling av en parsell på  ca. 4 dekar  fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund. 

2. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Odd Arvid Klungland om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell med bolighus fra gnr. /bnr. 
111/6 i Eigersund til boligformål, og finner at det foreligger tungtveiende grunner for å 
kunne anbefale dispensasjon og gir tillatelse til fradeling av en parsell med bolig på 
ca. 3 dekar. Hensynene bak kommuneplanen blir ikke  ”vesentlig tilsidesatt” og 
fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene. Vedtaket er fattet med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2.

3. Planteknisk utvalg gir etter §20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til fradeling av en 
parsell på ca. 3 dekar fra gnr./bnr.111/6 i Eigersund. Det settes følgende vilkår: 

Omsøkt fradeling må deles som vist på kartutskrift av 15.04.2013
Resten av eiendommen må selges som tilleggsjord til ett eller flere bruk i 
nærområdet. Parsellen må sikres tinglyst veirett over gnr./bnr.  111/6 i Eigersund. 
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Eventuell tidligere politisk behandling:
16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-064/13 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven søknad om fradeling av en 
parsell på ca. 4 dekar fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund kommune.  

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad om 
fradeling av en parsell på ca. 4 dekar  fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund. 

3. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Odd Arvid Klungland om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell med bolighus fra gnr. /bnr. 
111/6 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. 3 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. 

4. Planteknisk utvalg gir etter § 12 i jordloven Odd Arvid Klungland tillatelse til fradeling 
av en parsell med bolig på ca. 3 dekar til boligformål fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund.
Det settes som vilkår at resten av eiendommen blir solgt som tilleggsjord til ett eller 
flere bruk i nærområdet
.
Vedtaket er enstemmig. 

Andre opplysninger / fakta i saken:
Advokat Svein Erling Jensen søker på vegne av Odd Arvid Klungland om fradeling av en 
parsell med bolighus på ca. 4 dekar fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund kommune til boligformål.  
Parsellen skal selges.  Resten av landbrukseiendommen skal selges til Hans Petter Bøgh 
Havsø som eier  gnr./bnr. 44/4, 113/2 og 42/5 i Eigersund.  Omsøkt areal består av 
innmarksbeite og skog og ligger i landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF område med 
hensynssone 510 (landbruk)).  

Det er det nyeste bolighuset fra 2004 som skal fradeles. Parsellen som skal fradeles består i 
følge gårdskart av ca. 3,1 dekar med innmarksbeite og 0,9 dekar med skog. 
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Gnr./bnr. 111/6 , eies av Odd Arvid Klungland. Han overtok eiendommen 1995. 
Gnr./bnr. 111/6 har ca. 71,9 dekar fulldyrket jord,  ca. 89 dekar innmarksbeite, ca. 258,8 
dekar med skog og ca. 206,9 dekar med annet areal.   Eiendommen har 2 bolighus og 2 
driftsbygninger. Det søkes produksjonstilskudd i jordbruket.  Drift på bruket er sauehold. Ved 
søknad om produksjonstilskudd pr. 1.1.2013 ble det oppført. 55 vinterfôra sau over 1 år.  
Bruket har en kvote på ca. 77.000 liter som leies vekk til Grøsfjeld og Bjelland Samdrift. 

Beskrivelse av hus på eiendommen:
Bolighus bygd i 2004 i god stand.
Bolighus bygd i 1912, påbygd i 1972 i god stand.
Driftsbygning fra 1989 i god stand.
Driftsbygning fra 1900 i dårlig stand. 

Hans Petter Bøgh Havsø eier gnr./bnr. 44/4, 113/2 og 42/5  i Eigersund. Han overtok gården 
i 2007.  Gården har ca. 163,8 dekar fulldyrket jord, 271,5 dekar med innmarksbeite, 608,4 
dekar med produktiv skog og 673 dekar med annet areal.  Eiendommen har 2 boliger og 1 
driftsbygning i brukbar stand.  Det er ikke selvstendig drift på gården. Jordbruksarealet leies 
bort til Alf Magne Seglem. Melkekvoten, ca. 190.000 liter,  leies vekk til Tore Tengesdal i 
Bjerkreim.

Gnr./bnr. 111/6 og 113/2 grenser inntil hverandre.  

Planteknisk utvalg anbefalte i sak 64/13 på møte 16.04.2013 fradeling av en parsell med 
kårbolig på ca. 3 dekar fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund. 

Fylkesmannen fraråder i brev av 15.05.2013 at det gis tillatelse til fradeling av en parsell på 
ca. 3 dekar. Fylkesmannen påpeker at fradeling av tunparseller generelt ikke er en god 
løsning, men at det normalt blir akseptert i forbindelse med bruksrasjonaliseringer. Dette 
fordi bruksrasjonalisering som tiltak er en viktig landbrukspolitisk utvikling. Slike ”tunparseller” 
bør ikke være større enn det som er nødvendig til ordinært boligformål, og ikke utover det 
som er naturlig tomtegrense for parsellen. Tomten som er søkt fradelt i denne saken er stor, 
og større enn det som normalt blir godkjent. Vi registrerer at kommunen ikke ønsker å 
godkjenne en fradeling på 4 dekar som omsøkt, men er positiv til en fradeling på 3 dekar. 
Fylkesmannen kan ikke se at det er behov for en parsell på 3 dekar og påpeker at en parsell 
på ett dekar normalt vil være tilstrekkelig til boligformål. Mesteparten av arealet på parsellen 
er registrert som innmarksbeite og bør derfor overføres til kjøper, slik at det fortsatt kan 
brukes som innmarksbeite. Fylkesmannen vil på bakgrunn av dette fraråde fradeling av en 
parsell på tre dekar.  Fylkesmannen ser også at det pr dags dato er ikke er selvstendig drift 
av bruket som den aktuelle tilleggsjorden fra gnr. 11 bnr. 6 skal legges til. 
Bruksrasjonaliseringen gir imidlertid en god langsiktig eiendomsstruktur. Fylkesmannen har 
derfor ingen vesentlige merknader til saken utover størrelsen på omsøkt parsell. 

Det er innegjerdet et areal rundt bolighuset  i dag på ca. 2,4 dekar. Knappe 100 m2 av dette 
er innmarksbeite. Resten består av bolighus, vei, hage og skog. En viser til kartutskrift av 
15.04.2013 og diverse foto. 

Odd Arvid Klungland er fornøyd hvis han får fradelt 3 dekar. Tomten blir noe annerledes 
utformet enn den som innegjerdet i dag. Han vil flytte på gjerdet. Han ønsker å få med seg et 
område som er noe flatere.  Se kartutskrift av 15.04.2013. Det vil da gå med ca. 500 m2 med 
innmarksbeite. Innmarksbeite er av forholdsvis dårlig kvalitet og består av et tynt jordlag 
oppå fjell.  

Arealbeskaffenheten av området går ellers fram av foto tatt 21.05.2013. 
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Saksbehandlers vurderinger:
Omsøkt fradeling gjelder en parsell på ca. 4 dekar. Administrasjonen anbefalte å redusere 
parsellen til ca. 3 dekar for å unngå at for mye innmarksbeite gikk med. Innstillingen fra 
administrasjonen ble også vedtatt politisk i sak PTU-064/13 på møte 16.04.2013. Anbefalt 
fradelt parsell  på ca. 3 dekar består hovedsakelig bolighus, hage, vei og skog.  Ca. 0,5 
dekar består av innmarksbeite av forholdsvis dårlig kvalitet. 

For å unngå tap av innmarksbeite burde det ideelt sett vært fradelt en tomt på ca. 2,4 dekar 
som i dag er innegjerdet. Det har vært innegjerdet slik siden huset stod ferdig oppført i 2004.  
En finner at dette må være en naturlig arrondering av parsellen. 

En har likevel forståelse for at søker ønsker en noe flatere tomt som en forlengelse av 
hagen.  

Administrasjonen velger å stille seg bak det politiske vedtaket sist saken ble behandlet i 
Planteknisk utvalg.  En anbefaler derfor å  tillate fradeling av en parsell på ca. 3 dekar til 
boligformål fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund

Det settes som vilkår for deling at resteiendommen skal selges som tilleggsjord til ett eller  
flere bruk i nærområdet. Det settes også som vilkår at parsellen fradeles som vist på 
kartutskrift av 15.04.2013 og at parsellen sikres tinglyst veirett. Bruksrasjonaliseringen som 
er avtalt gir en god langsiktig eiendomsstruktur. Om den som har avtalt kjøp av tilleggsjord 
får konsesjon av gjøres imidlertid av konsesjonssaken. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 

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

~ o ~

Alternative løsninger:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
274133 Søknad om deling - gnr. 111 bnr. 6 - Odd Arvid Klungland

274375
Søknad om fradeling av parsell med kårbolig hvor resten av eiendommen selges 
som tilleggsjord til nabobruk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel-  gnr./bnr. 
111/6 - Odd Arvid Klungland

274504 Gårdskart
283556 uttalelse_Eigersund 111_6.pdf
283762 Kart
283765 Foto
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Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 19.03.2013
Adv. Svein Erling 
Jensen

Søknad om deling - gnr. 111 bnr. 6 - Odd Arvid 
Klungland

3 X 21.03.2013 Gårdskart

4 U 05.04.2013
Advokat Svein Erling 
Jensen

Varsel/informasjon om befaring

5 U 23.04.2013
Adv. Svein Erling 
Jensen

Særutskrift: Søknad om fradeling av parsell med 
kårbolig hvor resten av eiendommen selges som 
tilleggsjord til nabobruk - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel-  gnr./bnr. 111/6 - Odd 
Arvid Klungland

6 U 23.04.2013

Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Rogaland 
Fylkeskommune

Særutskrift: Søknad om fradeling av parsell med 
kårbolig hvor resten av eiendommen selges som 
tilleggsjord til nabobruk - dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel-  gnr./bnr. 111/6 - Odd 
Arvid Klungland

8 I 21.05.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for fradeling av kårbolig ved 
bruksrasjonalisering på gnr./bnr. 111/6 i 
Eigersund kommune

9 X 21.05.2013 WorkCentre 7428 Kart
10 X 21.05.2013 WorkCentre 7428 Foto

Parter i saken:
            

Advokat Svein Erling 
Jensen

Pb. 362 4379 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.03.2013
Arkiv: :GBR-111/6, FA-
V61
Arkivsaksnr.:
13/653
Journalpostløpenr.:
13/8741

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
064/13 Planteknisk utvalg 16.04.2013

Søknad om fradeling av parsell med kårbolig hvor resten 
av eiendommen selges som tilleggsjord til nabobruk -
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel-  gnr./bnr. 
111/6 - Odd Arvid Klungland
  

Sammendrag:
Advokat Svein Erling Jensen søker på vegne av Odd Arvid Klungland om fradeling av en 
parsell med bolighus på ca. 4 dekar fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund kommune til boligformål.  
Parsellen skal selges.  Resten av landbrukseiendommen skal selges til Hans Petter Bøgh 
Havsø som eier  gnr./bnr. 44/4, 113/2 og 42/5 i Eigersund.  Omsøkt areal består av 
innmarksbeite og skog og ligger i landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF område med 
hensynssone 510 (landbruk).

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 avslår i medhold av § 12 i jordloven søknad om fradeling av en 

parsell på ca. 4 dekar fra  gnr./bnr. 111/6 i Eigersund kommune.  

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad om 
fradeling av en parsell på  ca. 4 dekar  fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund. 

3. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Odd Arvid Klungland om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell med bolighus fra gnr. /bnr. 
111/6 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. 3 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. 
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    Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

4. Planteknisk utvalg gir etter §12 i jordloven Odd Arvid Klungland tillatelse til fradeling av 
en parsell med bolig på ca. 3 dekar til boligformål fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund.
Det settes som vilkår at resten av eiendommen blir solgt som tilleggsjord til ett eller flere 
bruk i nærområdet.

16.04.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
Det ble foretatt befaring i saken.

---- 0 ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

PTU-064/13 Vedtak:

1. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 12 i jordloven søknad om fradeling av en 
parsell på ca. 4 dekar fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund kommune.  

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknad om 
fradeling av en parsell på ca. 4 dekar  fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund. 

3. Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknad fra Odd Arvid Klungland om dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel  for fradeling av en parsell med bolighus fra gnr. /bnr. 
111/6 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. 3 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. 

4. Planteknisk utvalg gir etter § 12 i jordloven Odd Arvid Klungland tillatelse til fradeling av 
en parsell med bolig på ca. 3 dekar til boligformål fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund.
Det settes som vilkår at resten av eiendommen blir solgt som tilleggsjord til ett eller flere 
bruk i nærområdet.

Vedtaket er enstemmig.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Advokat Svein Erling Jensen søker på vegne av Odd Arvid Klungland om fradeling av en 
parsell med bolighus på ca. 4 dekar fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund kommune til boligformål.  
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Parsellen skal selges.  Resten av landbrukseiendommen skal selges til Hans Petter Bøgh 
Havsø som eier  gnr./bnr. 44/4, 113/2 og 42/5 i Eigersund.  Omsøkt areal består av 
innmarksbeite og skog og ligger i landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF område med 
hensynssone 510 (landbruk)).  

Det er det nyeste bolighuset fra 2004 som skal fradeles. Parsellen som skal fradeles består 
av ca. 3,1 dekar med innmarksbeite og 0,9 dekar med skog. 

Gnr./bnr. 111/6 , eies av Odd Arvid Klungland. Han overtok eiendommen 1995. 
Gnr./bnr. 111/6 har ca. 71,9 dekar fulldyrket jord,  ca. 89 dekar innmarksbeite, ca. 258,8 
dekar med skog og ca. 206,9 dekar med annet areal.   Eiendommen har 2 bolighus og 2 
driftsbygninger. Det søkes produksjonstilskudd i jordbruket.  Drift på bruket er sauehold. Ved 
søknad om produksjonstilskudd pr. 1.1.2013 ble det oppført. 55 vinterfôra sau over 1 år.  
Bruket har en kvote på ca. 77.000 liter som leies vekk til Magne Mydland. 

Beskrivelse av hus på eiendommen:
Bolighus bygd i 2004 i god stand.
Bolighus bygd i 1912, påbygd i 1972 i god stand.
Driftsbygning fra 1989 i god stand.
Driftsbygning fra 1900 i dårlig stand. 

Hans Petter Bøgh Havsø eier gnr./bnr. 44/4, 113/2 og 42/5  i Eigersund. Han overtok gården 
i 2007.  Gården har ca. 163,8 dekar fulldyrket jord, 271,5 dekar med innmarksbeite, 608,4 
dekar med produktiv skog og 673 dekar med annet areal.  Eiendommen har 2 boliger og 1 
driftsbygning i brukbar stand.  Det er ikke selvstendig drift på gården. Jordbruksarealet leies 
bort til Alf Magne Seglem. Melkekvoten, ca. 190.000 liter,  leies vekk til Tore Tengesdal i 
Bjerkreim.

Gnr./bnr. 111/6 og 113/2 grenser inntil hverandre.  

Saksbehandlers vurderinger:
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.”

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.      
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Med hensyn til den avkastning eiendommen kan gi er det ikke forsvarlig å dele fra omsøkte 
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 som selv ikke har selvstendig drift.
Det oppnås imidlertid en svært god bruksrasjonalisering i denne saken. Det ligger 
arronderingsmessig svært godt til rette for at eiendommen gnr./bnr. 111/6 legges som 
tilleggsjord til nabobruket 44/4, 113/2 og 42/5. På den måten sikres også god atkomst for 
113/2. I dag nyttes en svært dårlig bru på Kvåle. Nå kan brua på Klungland nyttes i stedet. 

Omsøkt parsell består av hele 4 dekar, hvorav ca. 3,1 dekar med innmarksbeite og 0,9 dekar 
med skog.  Tomten er svært kuppert, men likevel unødig stor. I en delingssak fra Gydal i 
2012 ga SLF tillatelse til fradeling av to parseller på 3 dekar og 7 dekar hvor resten ble solgt 
som tilleggsareal til annet bruk. Mesteparten bestod imidlertid av annet areal.  Slik sett kan 
en generelt akseptere fradeling av noe større areal enn tidligere. Da omsøkt areal består 
mye innmarksbeite anbefaler en likevel at tomtearealet reduseres med 1 dekar.      

Etter en samlet vurdering med hensyn på jordlovens §12 vil en anbefale å gi tillatelse 
fradeling av omsøkt parsell, med vilkår om at parsellen reduseres til ca. 3 dekar og hvor  
resten av bruket legges som tilleggsareal til ett eller flere nabobruk.     

Omsøkt deling kan føre til ulemper for landbruket da den ligger ved innmarksbeite.  Evt. 
ulemper for landbruket  vektlegges ikke så sterkt når en oppnår en slik god 
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:
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 rett i nærheten av omsøkt parsell. Omsøkt 
parsell ligger ca. 160 meter vest for en lokalt viktige naturtyper (kystlynghei).  
Det er registrert leveområde for spettefugler, rugde, bøksanger og løvmeis inntil omsøkt 
parsell.  Dette er helt i ytterkanten av leveområdet.  Det er også et leveområde for elg og 
rådyr 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 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. 4 dekar fra  gnr./bnr. 111/6 i Eigersund kommune.  

2. Planteknisk utvalg avslår i medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven søknaden om 
fradeling av en parsell på  ca. 4 dekar  fra gnr./bnr. 111/6 i Eigersund. 

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

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
274133 Søknad om deling - gnr. 111 bnr. 6 - Odd Arvid Klungland
274504 Gårdskart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 19.03.2013 Adv. Svein Erling Søknad om deling - gnr. 111 bnr. 6 - Odd Arvid 
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Jensen Klungland
3 X 21.03.2013 Gårdskart

Parter i saken:
            

Advokat Svein Erling 
Jensen

Pb. 362 4379 EGERSUND
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Postadresse: 

Postboks 59 Sentrum, 

4001 Stavanger 

 

Besøksadresse: 

Lagårdsveien 44, Stavanger 

 

T: 51 56 87 00 

F: 51 52 03 00 

E: fmropost@fylkesmannen.no 

 

www.fylkesmannen.no/rogaland 

 Deres ref.:   13/11886 Vår dato:  15.05.2013  

  Vår ref.:  2013/4418  

  Arkivnr.:  421.3 

 

 

 

Eigersund kommune 

Postboks 580 

4379  Egersund 

 

Att. Marit Rødland Egeland 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av 

kårbolig ved bruksrasjonalisering på gnr./bnr. 111/6 i Eigersund kommune 
 

Vi viser til oversendelse av sak, mottatt i brev datert 23.04.2013. 

 

Saken gjelder fradeling av parsell med kårbolig i forbindelse med bruksrasjonalisering. Resten av 

eiendommen, inkludert et bolighus og to driftsbygninger, skal selges til tilgrensende nabo. 

Fradeling til formål som ikke er knyttet til landbruket er ikke i tråd med LNF- formålet (landbruks-, 

natur- og friluftsformål). Saken må derfor behandles som en dispensasjon, jf. § 19-2 i plan- og 

bygningsloven.  

 

Vi vil peke på at fradeling av tunparseller generelt ikke er en god løsning, men at det normalt blir 

akseptert i forbindelse med bruksrasjonaliseringer. Dette fordi bruksrasjonalisering som tiltak er en 

viktig landbrukspolitisk utvikling. Slike ”tunparseller” bør ikke være større enn det som er 

nødvendig til ordinært boligformål, og ikke utover det som er naturlig tomtegrense for parsellen. 

 

Tomten som er søkt fradelt i denne saken er stor, og større enn det som normalt blir godkjent. Vi 

registrerer at kommunen ikke ønsker å godkjenne en fradeling på 4 dekar som omsøkt, men er 

positiv til en fradeling på 3 dekar. Vi kan ikke se at det er behov for en parsell på 3 dekar og 

påpeker at en parsell på ett dekar normalt vil være tilstrekkelig til boligformål. Mesteparten av 

arealet på parsellen er registrert som innmarksbeite og bør derfor overføres til kjøper, slik at det 

fortsatt kan brukes som innmarksbeite. Vi vil på bakgrunn av dette fraråde fradeling av en parsell 

på tre dekar.  

 

Pr. dags dato er det ikke selvstendig drift av bruket som den aktuelle tilleggsjorden fra gnr. 11 bnr. 

6 skal legges til. Bruksrasjonaliseringen gir imidlertid en god langsiktig eiendomsstruktur. Vi har 

derfor ingen vesentlige merknader til saken utover størrelsen på omsøkt parsell.  

 

Vi minner om at alle saker nå skal vurderes etter Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. videre gjør vi 

oppmerksom på at vi, som uttaleinstans, skal ha kommunen sitt vedtak tilsendt straks det foreligger.  
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Med hilsen 

 

 

Anfinn Rosnes Linn Borsheim 

ass. landbruksdirektør rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 

 

 
Saksbehandler: Linn Borsheim 

Saksbehandler telefon: 51568924 

E-post: fmrolbo@fylkesmannen.no 

 

 

 

 

Kopi til: 

Rogaland fylkeskommune Sentrum Postboks 130 4001 Stavanger 

Adv. Svein Erling Jensen Postboks 362 4379 EGERSUND 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 21.05.2013
Arkiv: :GBR-72/28, FA-
V62, TI-&18
Arkivsaksnr.:
13/988
Journalpostløpenr.:
13/14425

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
148/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen 
gnr./bnr. 72/28 som tilleggsjord - Torger Lomeland
  

Sammendrag:
Torger Lomeland søker om konsesjon for overtakelse av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
72/28 i Eigersund som tilleggsjord for kr. 100.000 til sitt bruk gnr./bnr. 72/19 og 68/7 i 
Eigersund. Selger er Terje Rugland.

Saksgang:
Saken avgjøres av Planteknisk utvalg. 

Rådmannens forslag til vedtak:

Planteknisk utvalg gir etter konsesjonsloven av 28. november 2003 Torger Lomeland 
konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 72/28 i Eigersund til en avtalt pris av kroner 100.000.  

Vilkår etter § 11 i konsesjonsloven: 
Gnr./bnr. 72/28 skal legges til og drives sammen med gnr./bnr. 72/19 og 68/7 i Eigersund 
som en driftsenhet og drives på en landbruksmessig forsvarlig.  

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Torger Lomeland søker om konsesjon for overtakelse av landbrukseiendommen gnr./bnr. 
72/28 i Eigersund som tilleggsjord for kr. 100.000 til sitt bruk gnr./bnr. 72/19 og 68/7 i 
Eigersund. Selger er Terje Rugland.

Gnr./bnr. 72/28  har ca. 182 dekar, hvorav ca. 114, 7 dekar med skog og ca. 67,3 dekar med 
annet areal. 

Gnr./bnr. 72/28 ble tillatt fradelt i Planteknisk utvalg i sak 63/13 på møte 16.04.2013.

PTU-063/13 Vedtak:”
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1. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 12 i jordloven tillatelse til fradeling av en 
parsell på ca. 182 dekar fra gnr./bnr. 72/3, 7 og 13 i Eigersund kommunene. Det 
settes som betingelse for deling at parsellene selges og legges som tilleggsjord til 
en eller flere naboeiendommer. 

2. Planteknisk utvalg gir i medhold av § 20-1 i plan- og bygningsloven tillatelse til 
fradeling av en parsell på ca. 182 dekar fra gnr.7bnr. 72/3, 7 og 13 i Eigersund.  
Det settes som betingelse for deling at parsellen selges og legges som tilleggsjord 
til en eller flere naboeiendommer. 

Vedtaket er enstemmig.”

Torger Lomeland eier driftsenheten gnr./bnr. 72/19 og 68/7 som grenser inntil gnr./bnr. 
72/28.  Torger Lomeland overtok driftsenheten i 1959. 

Gnr./bnr. 72/19 og 68/7 har 46 dekar fulldyrket jord, 22 dekar overflatedyrket jord, 234 dekar 
innmarksbeite, 316,8 dekar med skog, 846,2 dekar med annet areal.  
Torger Lomeland har sauehold på gården. Ved søknad om produksjonstilskudd i jordbruket 
pr. 1.1.2013  ble det oppført 100 vinterfôra sau over 1 år.    
Torger Lomeland har leid omsøkt eiendom som utmarksbeite i 30 år. 

Saksbehandlers vurderinger:
Statens forkjøpsrett ble opphevet ved lov av 4. mai 2001. Kommunen skal ikke lenger 
automatisk undersøke om det er interesse for eiendommen som tilleggsjord når 
konsesjonseiendommen gjelder landbrukseiendom. Ingen naboer har fått melding om 
omsøkte konsesjonssak av landbrukskontoret.   

Utredningen av saken må i utgangspunktet ha som mål å avklare om konsesjonssøkers 
formål med ervervet gir de mest gagnlige eier- og bruksforhold for samfunnet. Søkeren og 
hans formål med ervervet er utgangspunkt for vurderingen, og avgjørelsen av 
konsesjonsspørsmålet må derfor knyttes til dette. Formålet med ervervet er å drive 
konsesjonseiendommen sammen med egen eiendom med tradisjonelt jordbruk (sauehold). 

Torger Lomeland sin overtakelse av gnr./bnr. 72/28 gir en svært god arrondering.
  
I forbindelse med verdisetting av landbrukseiendom skal landbruksmyndighetene vurdere om 
prisen er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling på fast eiendom - jfr. § 9 
i konsesjonsloven. Fastsetting av høyeste pris som kan godkjennes ved søknad om 
konsesjon bestemmes av bruksverdien for landbruksarealene og nedskrevet kostnadsverdi 
for bygningene med evt. fradrag for retter som hviler på bygningene. 

En har kommet til at eiendommen har en konsesjonsverdi på ca. 128.000. 

Prisvurdering: 
Utmark 67,3 dekar:              13.460
Skog 114,7 dekar:             114.700
Sum:                                  128.160

En finner at kjøpesummen er forsvarlig i henhold til § 9 i konsesjonsloven. 

Universell utforming:
Ikke aktuelt. 
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Økonomiske konsekvenser:
Utfallet i saken medfører ingen økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg avslår etter konsesjonsloven av 28. november 2003 søknad fra Torger 
Lomeland om konsesjon til kjøp av gnr./bnr. 72/19 og 68/7 i Eigersund til en avtalt pris av 
kroner  100.0000. Dette med følgende begrunnelse *******. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
283666 Søknad om konsesjon - Torger Lomeland - gnr. 72 bnr. 28
283732 Kart

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 21.05.2013 Torger Lomeland
Søknad om konsesjon - Torger Lomeland - gnr. 
72 bnr. 28

1 I 21.05.2013 Torger Lomeland
Søknad om konsesjon - Torger Lomeland - gnr. 
72 bnr. 28

4 X 21.05.2013 WorkCentre 7428 Kart

Parter i saken:
            

Terje Rugland Høylandsveien 19 4376 HELLELAND
Torger Lomeland Drangeveien 237 4376 HELLELAND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.05.2013
Arkiv: :PL-20010003, 
FA-L12, GBR-4/129
Arkivsaksnr.:
09/2201
Journalpostløpenr.:
13/14372

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
149/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

Reguleringsendring Skadberg feriesenter/camping-del av 
gnr. 4 bnr. 129-Skadberg-Eigerøy
1. gangsbehandling

Sammendrag:
Multiconsult har utarbeidet forslag til reguleringsendring av Skadberg feriesenter/camping del 
av gnr 4 bnr 129. Forslaget viser endring i antall oppstillingsplasser for campingvogner og 
intern struktur. Planprosessen i denne saken har vært utfordrende og vanskelig på grunn av 
at det er etablerte tiltak som ikke har vært i tråd med nåværende reguleringsplan og dens 
intensjoner. En er av den oppfatning at planforslaget ikke kan aksepteres i nåværende form 
da den ikke vurderes å ivareta hensynet til estetikk, landskapstilpasning og gode bomiljø på 
en tilfredsstillende måte. En stiller seg skeptisk til økningen av antall campingenheter og det 
dette medfører.  Rådmannen anbefaler derfor at planen returneres til tiltakshaver for videre 
bearbeiding.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør om planforslaget skal legges ut på høring og offentlig ettersyn eller 
ei.

Rådmannens forslag til vedtak 22.05.2013:
Planteknisk utvalg avviser forslag til reguleringsendring av Skadberg feriesenter/camping del 
av gnr 4 bnr 129 og den sendes i retur med påfølgende begrunnelse:

1 Forslaget vil medføre en forringelse av det visuelle uttrykket og det totale 
landskapsbildet med hensyn til estetikk.

2 Det råder tvil om at hensyn til helse, miljø og sikkerhet for gjester/besøkende til 
campingplassen er ivaretatt på en god måte.

3 Antall campingenheter er for høyt og ligger for tett og vil dermed føre til en massiv 
nedbygging i et sårbart område jamfør ”Vakre landskap i Rogaland”. Dette gir en 
strukturmessig uheldig dårlig løsning med hensyn til bokvaliteter/bomiljø og den 
visuelle opplevelsen av området.

1. Planforslaget må omarbeides slik at det tas hensyn til omkringliggende landskap, 
helse, miljø og sikkerhet for brukere av området med påfølgende krav:

4 Antall campingenheter reduseres til maks 51 enheter i felt A som i gjeldende 
reguleringsplan.
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5 Det plasseres færrest mulig campingplasser mot friluftsområdet i strandsonen med 
formål å åpne opp strukturen og at flest mulig internt i campingområdet har tilgang til 
sjøen fysisk og visuelt.

6 Minimumsavstand mellom helårs campingenhetene skal være 8 meter.
7 Det tillates ikke spikertelt, "Iso-camp” og lignende.
8 Det skal legges en buffersone mellom campingenheter og offentlig friområdet 

Skadbergsanden/Storesanden med minimum 15 meter bredde jamfør vedtak av 
109/10 om å beholde park/skog som buffersone.

9 Det legges inn flere mindre grøntområder/lek/uteoppholdsareal i nærheten av 
grupperinger av campingenhetene.

10 Det legges til rette for universell utformet gangveiforbindelse tilgjengelig for alle 
innenfor campingplassens område vendt mot sjø/strandsonen.

11 Det må utarbeides fotoillustrasjon som viser hvordan hele campingområdet vil se ut 
etter ferdig utbygging. 

12 Det må foreligge en grundig vurdering som tar for seg alle forhold vedrørende 
brannspredning mellom campingenhetene.

13 Sanitærbygget må flyttes og plasseres lengst mulig vekk fra strandsonen.
14 Alle permanente installasjoner og tiltak som kommer inn under plan- og 

bygningslovens § 20-1 er søknadspliktig og skal forelegges kommunen for 
godkjenning.

15 Krav fra Statens vegvesen vedrørende frisiktsone må innarbeides i kart og 
bestemmelser.

16 Det tillates ikke levegger eller gjerder rundt hver campingenhet.
17 Maks tillatt størrelse på terrasser for hver campingenhet settes til 10 m².
18 Det tillates ikke plassering av husvogner innenfor planområdet.
19 Det må utarbeides en fotoillustrasjon/3D-modell som viser området etter det er ferdig 

etablert.
20 Det må utføres uavhengig kontroll utført av annet foretak av Notat RIBr01 - rev 02, 

datert 26.09.2012, som omhandler strålingsberegning mellom campingenheter, og 
denne kontrollen skal dekkes av tiltakshaver.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Saken ble behandlet som forespørsel i Miljøutvalget den 14.09.2010, sak 109/10
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ANDRE OPPLYSNINGER / FAKTA I SAKEN:

Figur 1 Planområdet ligger innenfor stiplet firkant

1 BAKGRUNN

1.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planen er å endre gjeldende reguleringsplan slik at den samsvarer 
meddagens situasjon med hensyn til avkjørsel, interne veier og campingvognenes 
oppstillingsretning. Endringene omfatter også en utvidelse av campingperioden til helårsdrift. 
Endringene gjelder kun nordre del av planområdet. Øvrig del av planområdet beholdes som i 
gjeldende plan.

1.2 Forslagstiller, plankonsulent, berørte eiendommer (gnr/bnr, areal)

Forslagstiller Ole Christen Skadberg driver Skadberg Camping, og er eier av området 
gnr./bnr. 4/6.

1.3 Tidligere vedtak i saken

I 2010 ble en forespørsel fra forslagsstiller angående endring av campingplassen sendt ut på 
høring (med frist for uttalelser 26.05.2010), og ble senere behandlet i Miljøutvalget, sak 
109/10. Forespørselen er ikke det samme forslaget som nå fremmes i ny regulering. Dette 
planforslaget vil imidlertid ivareta de føringene som ble lagt i vedtaket fra sak 109/10. 

1.4 Utbyggingsavtaler
Ikke aktuelt.
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1.5 Krav om konsekvensutredning

Det ble avklart i oppstartsmøte av planforslaget ikke faller inn under forskrift om 
konsekvensutredninger. Forutsetingen for det er at planforslaget ikke medfører vesentlige 
endringer som ikke er blitt belyst i tidligere planprosess og at den er i trå med overordna 
planer.

2 PLANPROSESSEN

2.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, ev. planprogram
Planoppstart ble varslet i brev til naboer og offentlige etater, datert 06. oktober 2011, samt 
annonsert i Dalane Tidende og på kommunens internettsider. Frist for merknader ble satt til 
11.11.2011. Det kom inn 6 merknader til oppstartsvarselet innen fristen.

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

Offentlige merknader

1 Fiskarlaget Vest, brev-24.10.2011 Ingen merknad O

2
Fiskeridirektoratet, Region Sør, 
brev-25.10.2011

Ingen merknad O

3 Statens vegvesen, brev-31.10.2011 Merknad D

4
Eigersund kommune, Felles 
brukerutvalg, brev-31.10.2011

Merknad O

5 Kystverket Vest, brev-10.11.2011 Merknad O

6
Fylkesmannen i Rogaland, 
brev-03.12.2011

Merknad E

7 Direktorat for byggkvalitet Merknad J

2.2 Innkomne merknader
 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

3 Statens vegvesen -Adkomst, fv. 65: Felles 
avkjørsler/kryss i tilknytning til det 
overordnede vegnettet skal gis en 
teknisk utforming i henhold til krav stilt 
i vegnormalen, samt sikres gjennom 
reguleringsbestemmelser. Det må 
derfor tas med i bestemmelsene at 
byggeplaner/tekniske planer som 
berører fv. 65 skal forevises og 
godkjennes av Statens vegvesen ved 
Vegseksjonen før brukstillatelse blir 
gitt.

-Frisikt: Frisiktsoner må klart framgå 
av reguleringsplankartet og 
reguleringsbestemmelsene, se 
vedlagt tabell. Frisiktsoner skal vises 
som eget formål, samt målsettes på 
plankartet. Det skal framgå av 
reguleringsbestemmelsene at det ikke 
tillates objekter høyere enn 50 cm 
innenfor sikttrekanten

-Byggegrense: Det må sikres ei 
byggegrense langs fylkesveg 65 på 

O

D

N

Tiltakshaver sine kommentarer 
-Adkomst til fv. 65 skal være 
opparbeidet i henhold vegnormalens 
krav og godkjent av 
vegmyndighetene. 

-Frisiktsoner er inntegnet på 
plankartet både for avkjørslene mot 
fv. 65 og for det interne vegnettet på 
campingplassen. 

-Etter dialog med vegmyndighetene 
er det foreslått ny redusert 
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minimum 20 meter fra senter 
fylkesveg. Det informeres for øvrig om 
at fast parkering omfattes av 
byggegrensen. Viser til Veglovens § 
30.

-Trygg gangforbindelse, barn og 
unge: I reguleringsplaner er det viktig 
å tilrettelegge for interne gangveger 
som bindeledd og snarveger mellom 
ulike målpunkt.

-Gang- og sykkelveg, rabatt, annen 
veggrunn: Det forutsettes at areal 
avsatt til gang- og sykkelveg og rabatt 
langs fv. 65 slik som i vedtatt 
reguleringsplan blir videreført i ny 
reguleringsplan. Det skal i tillegg tas 
med et belte mellom gang- og 
sykkelveg og campingplass til annen 
veggrunn.

-Universell utforming: Områder må 
gjøres tilgjengelig for alle ved hjelp av 
prinsippene for universell utforming. 
Viser til Fylkesdelplan for universell 
utforming som gir føringer for 
planarbeidet, samt Håndbok 278.

-Støy: Statens vegvesen forutsetter at 
MDs rundskriv T-1442 ”Retningslinje 
for behandling av støy i 
arealplanlegging” legges til grunn i det 
videre planarbeidet. Eventuelle 
støyskjermingstiltak må settes opp 
utenfor vegvesenets grunn.” 

N

J

D

J

E

O

byggegrense på grunnlag av at store 
deler av campingplassen allerede er 
opparbeidet. Foreslåtte 
byggegrense ligger nå 17,5 m fra 
senter fylkesveg. 

-På campingområdets interne 
vegnett legges det opp til svært lav 
kjørehastighet, hvor det anses trygt 
å ferdes for barn og unge. 

-Formålene gang- og sykkelveg og 
annen veggrunn tekniske anlegg 
videreføres fra gjeldende plan. 
Eksisterende støyvoll langs fv. 65 er 
allerede etablert 2 m smalere enn 
vist i gjeldende reguleringsplan. 
Planforslaget viser et tverrsnitt som 
er tråd med dagens situasjon. 

-Universell utforming skal tilstrebes i 
hele planområdet. 

-Planforslaget legger ikke opp til 
noen inngrep i allerede etablert og 
godkjent støyvoll langs fv. 65.

Kommunens kommentar
-Det mangler frisiktsone ved 
avkjørselen fra fv 65 og inn i 
campingplassområdet. Dette må 
legges inn på plankartet. 

-Vedrørende barn og unge vises det 
til under punkt 6.10

4 Eigersund kommune,
Felles brukerutvalg

Felles brukerutvalg vil påpeke at det 
er viktig at det anlegges gangsti som 
er lett tilgjengelig og kan brukes for 
allmennheten. Gangstien skal også 
være universelt utformet.

N

O

Tiltakshaver sine kommentarer
Universell utforming skal tilstrebes i 
hele planområdet. Turveien kan 
vanskelig tilfredsstille alle krav til 
universell utforming da 
høydeforskjellen mellom 
campingplassen og turveien er for 
stor. Turveien foreslås beholdt som 
et naturlig tråkk slik den eksisterer i 
dag. På denne måten unngår man 
også store inngrep i strandsonen

Kommunens kommentar
Det legges ikke opp til at det skal 
tilrettelegges for gangstier internt i 
planområdet som er universelt 
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utformet og en er enig i at det ville 
medføre store inngrep i strandsonen 
som fra før er smal og sårbar.
En løsning på dette kan være å 
etablere universelt utformet 
gangveier tilgjengelig for alle langs 
randsonen mellom formålet 
campingplassen og friluftsområdet 
hvor det allerede i dag er planert.

5 Kystverket Vest -Kystverket har ikke innvendinger til at 
det igangsettes reguleringsarbeid. 
Dersom planarbeidet også kommer til 
å omfatte planlegging i sjø må det tas 
hensyn til den frie ferdsel, og det er 
derfor viktig at det ikke planlegges 
aktiviteter som kan komme i konflikt 
med fremkommeligheten i farvannet. 
Det må da innarbeides i 
reguleringsbestemmelsene at tiltak i 
sjø skal godkjennes av 
havnemyndighet i medhold av havne-
og farvannslovens bestemmelser.

O

O

Tiltakshaver sine kommentarer
Planforslaget viser etablering av en 
mindre småbåthavn. Det vil ikke 
hindre framkommelighet i farvannet.

Kommunens kommentar
Innspillet tas til orientering og en har 
ingen ytterligere kommentarer.

Fylkesmannen i 
Rogaland

-Fylkesmannen vil vurdere innsigelse
til en reguleringsplan der rammene i 
gjeldende reguleringsplan blir utvidet.
Campingplassen framstår i dag som 
skjemmende og dominerende, og lite 
tilpasset det åpne 
strandsonelandskap. Noe av grunnen 
til det er at det er etablert mange 
byggetiltak innenfor campingområdet i 
strid med reguleringsplanen.
En forutsetning for å kunne gå videre 
med reguleringen, er at alle de ulovlig 
etablerte byggetiltakene blir fjernet. 

-For å kunne ta stilling til en eventuell 
utvidelse av campingperioden til 
helårs drift, forutsetter at dagens drift 
skjer innenfor rammene av gjeldende 
reguleringsplan.

-Fylkesmannen ser behovet for en ny 
reguleringsplan forutsatt at fokuset 
blir å sikre god estetisk utforming av 
campingplassen, og sikre at det ikke 
blir lagt til rette for nye byggetiltak i 
strandsonen på nedsiden av 
campingarealet. En utvidelse av 
campingplassen i retning sjøen i 
forhold til nå-situasjon vil 
Fylkesmannen varsle innsigelse til.

Tiltakshaver sine kommentarer
Planforslaget omfatter en utvidelse 
av campingperioden til helårsdrift. 
Det anses lite hensiktsmessig i 
forhold til både estetikk og landskap 
at området skal stå tomt i 
vinterhalvåret, da området fremdeles 
vil bære preg av å være en 
campingplass.
Gjeldende reguleringsplan er vedtatt 
i februar 2000. Det har generelt 
skjedd en del endringer på 
campingplasser, med tanke på 
utvikling av biler/vogner og 
tilhørende campingfasiliteter, siden 
planen ble vedtatt. Campingplasser 
benyttes i dag under andre 
forutsetninger enn det som var 
gjeldende i 2000.
Rammene i planforslaget er basert 
på gjeldende regulering, men 
området er nå vurdert med litt nye 
øyne og andre forutsetninger.
Det er lagt vekt på siktsoner mot 
sjøen og sikre gangadkomster til 
turveg langs sjøen. Det stilles krav til 
plassering av campingenhetene 
med tilhørende levegger, samt farge 
og materialbruk. Planforslaget vil på 
denne måte gi en bedre struktur og 
visuelt helhetsinntrykk.
Planforslaget legger ikke til rette for 
nye byggetiltak på nedsiden av 
campingområdet, heller ikke en 
utvidelse av campingplassen mot 
sjøen
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Kommunens kommentar
Kommunen støtter seg til 
fylkesmannens merknad og tar 
denne til etterretning. Planforslaget 
legger opp til en vesentlig endring i 
forhold til gjeldende reguleringsplan. 
Forøvrig vises det til kommunens 
vurderinger foretatt under punkt 6 
virkning av planforslaget 

7 Direktorat for 
byggkvalitet

Da vurderingen som er gjort i dette 
tilfelle (iht vedlagte notat fra 
Multiconsult) beveger seg utover 
preaksepterte ytelser gitt i 
veiledningen til TEK10 er vår 
anbefaling at kommunen krever 
uavhengig kontroll utført av annet 
foretak.
På den måten sørger kommunen for å 
få plassert ansvaret hos foretakene 
og selv unngår å gå dypt inn i 
problemstillingen.

J Rådmannen tar det til etterretning og 
legger det til grunn for det videre 
arbeidet og legger det inn som krav i 
fremlegg til vedtak.

3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER (MED VEKT PÅ AVVIK FRA 
OVERORDNET PLAN)

3.1 Overordnede planer
• Fylkeskommunale planer

• Kommuneplanens arealdel
Gjeldende kommuneplan for Egersund sentrumsdel, vedtatt i 20.06.2010 viser planområdet 
avsatt til "campingplass" og "friluftsområde i sjø og vassdrag", og er markert med framtidig 
gang- og sykkelveg.
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.
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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.

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.

3.2 Gjeldende reguleringsplaner

Reguleringsplan for Skadberg Feriesenter-GBNR 4/6– Vedtatt i kommunestyret 
14.02.2000 viser området regulert til spesialområde campingplass, priovat småbåtanlegg sjø, 
friluftsområde på land og i sjø, parkbelte med støyvoll.

3.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Barn og unges interesser i planleggingen
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
Klima- og energiplanlegging
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
Riks- og fylkesveger
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4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD

4.1 Beliggenhet og avgrensning og størrelse på planområdet
Skadberg Camping omfatter ca. 86 dekar, og ligger innerst i Lundarviga på Nordre Eigerøy. 
Campingplassen grenser mot fv 65 mot nordvest Adkomst til planområdet skjer fra fv. 65 
Ystebrødveien.

Figur 2 Utsnitt av planområdets beliggenhet 

Figur 3 Friluftsområdet i strandsonen nedenfor campingplassen sett fra nord og fra sør 

4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Campingområdet er delt i to. Den nordre delen er en forholdsvis etablert campingplass med 
campingvogner/biler med tilhørende fortelt/«iso-camp». Den søndre delen, som er regulert til 
utleiehytter, er ikke utbygd, men terrenget her er bearbeidet og planert ut med masser. 
Langs strandsonen mellom campingplassen og sjøen ligger et belte regulert til friluftsområde.
Dette område består av knauser/svaberg/store steiner og lite vegetasjon. En tursti langs 
sjøen knytter friluftsområdet til Skadbergsanden, som er et populært utfartsområde og 
badeplass for innbyggere i Eigersund.
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4.3 Stedets karakter
Planområdet ligger er omgitt av åpent landskap med berg i dage og lav vegetasjon i form av 
gress, lyng og busker. I strandsonen ligger det løsmasser strødd langs 
Nord for planområdet er det etablert en kiosk som betjener besøkende i sommerhalvåret. 
Rett mot vest er det to eksisterende boliger som henvender seg mot sjøen med 
campingplassen i front.
Eksisterende campingområde bærer preg av at den enkelte leietaker har satt opp levegger, 
rekkverk og terrasser etter eget skjønn, slik at campingområdet i dag fremstår litt tilfeldig, 
uryddig og midlertidig.

4.4 Landskap
• Topografi og landskap
Skadberg er en del av «Vakre landskap i Rogaland», der strekningen Nordavågen –
Skadberg – Holmane omtales som et særpreget område. 
Selve planområdet er flatt, det avgrenses av en støyvoll mot fv.65 Ystebrødveien. Det 
planerte campingområdet ligger på kote 3 – 4.

• Solforhold
Planområdet ligger sør-øst vendt i et åpent landskap og har gode solforhold. Området er 
relativt utsatt for vind som kommer inn fra havet.

• Lokalklima
Området kan til tider være utsatt for sterk vind og nedbør og til tider tåke.

• Estetisk og kulturell verdi
Strandsonen langs campingplassen og Storesanden fri-og badeområde har et naturlig preg 
og har således stor verdi estetisk sett. Selve campingplassen er et planert område som 
skiller seg fra det naturlige miljøet og har mindre verdi. Bak Storesanden ligger også noe 
bebyggelse som gir et mer kultivert preg til landskapet.

4.5 Kulturminner og kulturmiljø
I henhold til riksantikvaren sine hjemmesider, kulturminnesok.no, er det ingen kjente 
kulturminner innenfor, eller i umiddelbar nærhet til planområdet.

4.6 Naturverdier
Biologisk mangfold 
Skadbergsanden og deler av Skadberg Camping er 
registrert som "Priorterte naturtyper" i databasene til 
Direktoratet for Naturforvaltning. Blant disse er; artsrik 
veikant langs et smalt belte mellom vei og strand. 
Samt variert strandflora i strandsona nedenfor 
campingområdet. Skadbergstranda (nord for 
campingområdet) er registrert som sand og grusstrand 
med verdisetting A – svært viktig. Her er også 
registrert intakte sanddyner med viktig prioritet.

Figur 4 Prioriterte naturtyper (dirnat.no)
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Videre er sjøområdene langs strandlinja registrert som 
beiteområde for vade-, måke- og alkefugler.

Figur 5 Artsdata, beiteområde (dirnat.no)

4.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Området har en høy rekreasjonsverdi da det blir mye brukt av innbyggere så vel som turister.
Friluftsområdet Skadbergsanden, grenser til Skadberg Camping i nord. Området er registrert 
som Dalaneregionens viktigste badested ved sjøen med en 750 m lang strandlinje 
(Direktoratet for Naturforvaltning).

4.8 Landbruk
Området ligger nært jordbruksareal bestående av dyrka mark og beiteområder.

4.9 Trafikkforhold
• Kjøreatkomst
Campingplassen er tilknyttet fv. 65 Ystebrødveien med to avkjørsler ut mot denne.

4.10 Barns interesser
Friluftsområdet, med strandsonen, innenfor planområdet gir gode muligheter for lek, naturlig 
utfoldelse og rekreasjon for barn i alle aldre. Dette området strekker seg også videre til det 
kommunale friområdet, Skadbergsanden, hvor det finnes en balløkke. Øvrig er det ingen 
spesielt tilrettelagte tilbud for barn og unge i eller nær planområdet.

4.11 Universell tilgjengelighet
Området ligger på en flate og er i utgangspunktet tilgjengelig for alle med hensyn til 
stigningsforhold. Gangstien langs strandsonen i friluftsområdet er ikke tilrettelagt med 
hensyn til tilgjengelighet for alle.

4.12 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
Ledningene ligger som vist på vedlagt utsnitt av ledningskartet. Det er kun vannledningen 
som er satt i drift. Avløpsnettet er ikke satt i drift og er ikke klar for tilkobling. Det er usikkert 
når dette er klart.

• Trafo
Er ikke oppgitt i planbeskrivelsen.

• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m
Er ikke oppgitt i planbeskrivelsen.

4.13 Grunnforhold
• Stabilitetsforhold
Iht. NGU’s berggrunnskart består arealet av anortositt. Planområdet slår ikke ut på NGU’s 
kartdatabase for radonaktsomhet. Radonmålinger i/nær planområdet er ikke kjent.
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• Ledninger
Er ikke oppgitt i planbeskrivelsen.

• Ev. rasfare
Området er flatt og det antas ikke det er utsatt for rasfare.

4.14 Støyforhold
Fv 65 generer noe trafikkstøy, men det etablerte støyvoll mellom campingplassen og vegen 
avbøter dette.

4.15 Luftforurensing
Biltrafikken langs fv 65 er eneste kilde til lustforurensing.

4.16 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
• Risikomatrise, alle relevante forhold skal vurderes
• Flomfare
Ikke oppgitt i planbeskrivelsen
• Vind
Ikke oppgitt i planbeskrivelsen
• Støy
Ikke oppgitt i planbeskrivelsen
• Luftforurensing og foruensing i grunnen
Ikke oppgitt i planbeskrivelsen
• Beredskap og ulykkesrisiko
Ikke oppgitt i planbeskrivelsen
• Andre relevante ROS tema
Ikke oppgitt i planbeskrivelsen

4.17 Analyser/ utredninger
Det er foretatt vurdering av brannrisiko og strålingsberegninger mellom campingenhetene. 
Vurderingene som er foretatt her er utarbeidet av Multiconsult og foreligger i form av et notat 
vedlagt saken.
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5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

5.1 Planlagt arealbruk
Forslagsstiller oppgir at det planlagte arealbruken ikke er vesentlig endret i forhold til 
gjeldende plan. Endringen omfatter i hovedsak en omstrukturering av interne forhold på 
campingplassen og økning av antall campingenheter.
Antall enheter, campingvognenes oppstillingsretning og interne veier på campingplassen 
medfører de største endringene i planen. 

Plassering av friområder inne på campingplassen er endret i forhold til gjeldende plan, mens 
grensen mot friluftsområdet kun er justert i liten grad slik at den samsvarer med eksisterende 
situasjon og får nå en mer naturlig avgrensing enn de rette strekene som er vist i gjeldende 
plan.

Avkjørslene er forskjøvet i henhold til opparbeida og godkjente situasjon.
Søndre del, som i gjeldende plan er regulert til utleiehytter, endres ikke annet enn en mindre 
justering i henhold til forskjøvet avkjørsel.

Opparbeida molo (iht. vedtak om mindre vesentlig reguleringsendring) er lagt inn i 
grunnkartet og regulert til friluftsområde. Småbåtanlegget er justert noe i forhold til 
opparbeida anlegg/molo.

De nye endringene foreslås på grunnlag av erfaringer og vurderinger som er gjort etter 
lengre tids drift av Skadberg Camping, og med den hensikt å sikre gode brannkrav, bedre 
skjerming mot vær og vind og å åpne området opp mot sjøen.

Figur 6 Utsnitt fra plankartet

Side 700 av 999



14

5.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål

Campingplass
Innenfor områdene regulert til campingplass legges til rette for ulike typer camping; 
korttidscamping (tradisjonell camping), langtidscamping (nyere campingform) og utleiehytter, 
samt sanitær-/administrasjonsbygg tilknyttet campingdriften.

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag
Dette formålet er videreført uendret fra gjeldende reguleringsplan.

Kjøreveg
Fv. 65, Ystebrødveien, er vist som i gjeldende plan. Videre er også campingplassens interne 
veier regulert til kjøreveg.

Gang- og sykkelveg
Området regulert til gang- og sykkelveg er videreført fra gjeldende reguleringsplan.

Annen veggrunn - tekniske anlegg 
Grøften mellom fv. 65 og gang- og sykkelveg er regulert til annen veggrunn – tekniske 
anlegg. Formålet er uendret i forhold til gjeldende plan. 

Annen veggrunn – grøntarealer 
Området som i gjeldende plan er regulert parkbelte med støyvoll, foreslås her regulert til 
annen veggrunn grøntareal. Støyvollen er allerede opparbeidet og foreslås regulert som den 
er bygget. Dette gir et 2 meter smalere tverrsnitt enn vist i gjeldende plan 

Parkeringsplasser 
Regulerte parkeringsplasser er vist i plankartet innenfor campingområdet, både på felt A og 
felt B. Det skal etableres 2 parkeringsplasser for bevegelseshemmede. 

Turveg 
Regulert turveg er justert i forhold til gjeldende plan, slik at den nå samsvarer med 
eksisterende situasjon (se Figur 8). Gjeldende plan indikerer at turveien skal ligge nærmere 
sjøen, men det vurderes at dette vanskelig vil la seg gjøre uten for store inngrep i 
strandsonen.

Figur 7 Viser eksisterende turveg i 
strandsonen (Bilde tatt 08.02.2011. Se for 
øvrig figur 3 tatt 01.06.2011, som har 
lavere vannstand).
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Friområde 
Det er foreslått regulert 3 friområder inne på campingplassen, felt A. Totalt er disse på ca. 2 
daa og skal, sammen med vegetasjonsskjerm, erstatte området skog/park i gjeldende 
regulering.

Vegetasjonsskjerm 
Det er regulert inn vegetasjonsskjerm mot kommunalt friområde i nord og mellom felt A og 
felt B på campingplassen. Disse skal fungere som buffersoner. Det foreslås også regulert 
vegetasjonsskjerm på restarealet mellom felt A4 og parkeringsplass på felt A. 

Friluftsformål 
Regulert friluftsformål er i hovedsak vist som i gjeldende reguleringsplan, kun mindre 
justeringer er gjort i henhold til eksisterende turveg og avgrensing av campingområdet. 
Opparbeida molo inngår i friluftsformålet. 

Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
Friluftsområde i sjø og vassdrag er vist som i gjeldende reguleringsplan.

5.3 Bebyggelsens plassering og utforming
Felt A 
Plassering og utforming av campingenhetene ved felt A skal følge illustrasjonsplan_A. 
Illustrasjonsplanen er utformet med grunnlag i branntekniske retningslinjer, og tiltakshavers 
prinsipper for økonomisk campingdrift. 
Brannsikring 
I notat utarbeidet av brannrådgivere (Multiconsult 2012) gis entydige retningslinjer for 
brannkrav. Notatet baseres på forskrift om krav til tekniske byggverk, TEK 10, med veileder, 
VTEK, samt Eigersund kommunes egne retningslinjer for brannsikkerhet ved campingplasser 
i kystnære strøk, datert 27.03.2012. 
Hovedregelen er at det skal være en avstand på minst 5 m mellom hver campingenhet. 
Dersom levegger skal oppføres innenfor denne 5 meters avstanden må de være av ikke 
brennbart material (se vedlegg for spesifikasjoner). Det stilles ikke minimumskrav til høyde 
på leveggen så lenge avstanden mellom campingenhetene er minst 5 meter. 
Strålingsberegninger har påvist at en brannsikker levegg med minimum høyde 1,3 meter og 
en avstand mellom to campingenheter på 4 meter, vil gi en minst like sikker situasjon som 5 
meters avstand. 
Avstand mellom enheter på de ulike delfeltene A1 – A11 er gitt i illustrasjonsplan_A.

Levegger 
Illustrasjonsplan_A gir videre retningslinjer for plassering av campingenheter innenfor de 
ulike delfeltene, samt plassering av levegger mellom hver enkelt campingenhet. Leveggene 
er gitt en standard utforming som skal sikre et helhetlig visuelt utrykk på campingplassen. 
Leveggene har to høydenivå: høy levegg = 1,6 meter, lav levegg = 0,7 meter. 
Illustrasjonsplan_A viser fordelingen av disse.

Figur 8 Levegg med to høydenivå
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Levegger som oppføres innenfor 5 meters avstand mellom to campingenheter, skal ha en 
tett utforming med horisontale paneler enkelfals eller dobbelfals. Panelene skal tilfredsstille 
spesifikasjoner gitt i brann-notat. Alle levegger skal behandles med hvit beis, for å gi et 
helhetlig uttrykk ved campingplassen. 
Struktureringen av leveggene følger hovedsakelig tre forskjellige prinsipper ved de ulike 
delfeltene (se figur 9-11).

Prinsipp 1 – utforming og plassering av levegger langs sjøen, 
delfelt A3, A5 og A11. Her er det 6 meters avstand mellom 
campingenhetene for å sikre utsyn til sjø fra campingområdet (vist 
i illustrasjonsplan_A).

Figur 9 Illustrasjon av prinsipp 1

Prinsipp 2 - utforming og plassering av levegger i klynge, delfelt 
A2, A4, A6, A7, A8 og A9. Avstanden mellom campingenhetene 
her varierer mellom 5 og 6 meter (vist i illustrasjonsplan_A).

Figur 10 Illustrasjon av prinsipp 2

Prinsipp 3 - utforming og plassering av levegger i rekke mot 
buffer delfelt A1 og A10. Avstanden mellom campingenhetene 
her er 6 meter (vist i illustrasjonsplan_A).

Figur 11 Illustrasjon av prinsipp 3

Innenfor leveggene kan det legges dekke, f.eks. terrassebord. Dette må legges så lavt i 
terrenget som mulig.
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Felt B
Plassering og utforming av byggene på felt B er videreført fra gjeldende reguleringsplan. Det 
er ikke utarbeidet illustrasjonsplan for dette området, da det ikke foreslås endringer.

Figur 12 Utsnitt fra plankart. Felt B – hytteområdet med småbåtanlegg beholdes som i gjeldende 
reguleringsplan.

5.4 Antall campingenheter og grad av utnytting.
Felt A 
På felt A er det kun planlagt ett bygg: adm.-/sanitærbygning, felt A13. Dette skal oppføres 
som vist i plankartet, med en etasje. Maks BYA = 140 m².

Det er lagt opp til 55 faste oppstillingsplasser (langtidscamping) fordelt på 11 parseller, felt 
A1 – A11. I henhold til brannforskriftene så er ingen parsell større enn 1200 m2 (regnet ut fra 
byggegrenser). Oppstillingsplassene skal opparbeides slik det er vist i illustrasjonsplan_A 
(vedleg_1). 
Felt A12 er avsatt til korttidscamping. Her tillates både campingvogn/-bil og telt. Utnyttelsen 
av dette arealet vil variere, men vil alltid følge brannforskriftene, med minimum 5 m avstand 
mellom hver campingenhet. 
Det er lagt inn byggegrenser 0,5 m fra kjøreveg ved felt A1 – A11. Dette for å sikre at 
levegger, plattinger og parkeringsplasser ikke etableres for langt ut mot vegen. Ved felt A12 
er byggegrensene snevret inn noe mer for å sikre at parsellen ikke overstiger 1200 m² (jf. 
Brann-notat). 

Felt B 
Felt B opprettholdes slik det er vist i gjeldende reguleringsplan. Her er det planlagt 13 
utleiehytter, og et sanitærbygg for fellesfunksjoner. 
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Hyttene B1 - B4 skal oppføres i rekke, med en felles bod på midten, slik vist i plankartet. 
Hyttene skal oppføres i en etasje, med maks BYA = 410 m2 totalt for hele rekken. 
Hyttene B5 – B11 er enkeltstående hytter, og skal oppføres slik vist i plankartet. Hyttene kan 
oppføres i en etasje med innredet loft. Maks BYA = 65 m2, per hytte. 
Hyttene B11 – B12 er de største hyttene. Disse kan oppføres i en etasje med innredet loft. 
Maks BYA = 150 m2, per hytte. 
Sanitærbygget på felt B, bygg B-S, skal oppføres som vist i plankartet med maks en etasje. 
Maks BYA = 52 m2. 

5.5 Bebyggelsens høyde
Reguleringsbestemmelsene angir gesims og mønehøyde. Møneretning er angitt på 
plankartet.

5.6 Boligmiljø/ bokvalitet
Reguleringsplanen legger til rette for en tett campingstruktur, da det nære naboskapet anses 
å være en naturlig del av campinglivet. Hver oppstillingsplass har likevel mulighet til å 
etablere en mer privat sone rundt campingvogna ved bruk av levegger. Samtidig som de gir 
rom for privatliv, vil leveggene også gi vindskjerming og økt brannsikkerhet. Oppføring av 
levegger skal følge illustrasjonsplan_A.

5.7 Parkering
Felt A Campingvogn-området
Det er lagt opp til én parkering ved hver campingoppstillingsplass, slik vist i 
illustrasjonsplan_A. I tilknytning til administrasjonsbygget og campingplassens 
adkomstområde er det lagt inn 8 gjesteparkeringsplasser, en av disse skal være tilrettelagt 
for bevegelseshemmede.

Felt B Campinghytte-området
I felt B er det vist 26 parkeringsplasser fordelt på de 13 campinghyttene. Dette inkluderer 
også gjesteparkering. Minst en parkeringsplass skal være tilrettelagt for 
bevegelseshemmede.

5.8 Trafikkløsning
Adkomstveiene på felt A er endret med hensyn til gjeldende plan, og er nå utformet slik 
forslagstiller mener er mest hensiktsmessig i forhold til oppstillingen av campingenheter. 
Veien her er lagt inn med en bredde på 3,5 m, som er tilfredsstillende i henhold til brannkrav. 
Veien er utformet med hensyn til snumuligheter på to steder; ved veiens endepunkt lengst 
sør på felt A, og i krysset mellom felt A2, A3 og A12. 
Adkomstveiene på felt B er ikke endret i forhold til gjeldende plan. Veien har her en bredde 
på 5 m, og er utformet slik at den sikrer adkomst og snumuligheter til småbåtanlegget.

5.9 Kjøreatkomst
Avkjørslene er noe justert i forhold til gjeldende reguleringsplan. Disse er opparbeidet, og 
senere kontrollert og godkjent av vegmyndighetene. 
Fv. 65 er for øvrig eneste adkomst og tilknytning mot overordnet veinett.

5.10 Krav til samtidig opparbeidelse
Det vurderes ikke nødvendig å stille krav til samtidig opparbeidelse i dette planforslaget.

5.11 Varelevering
Dersom det blir aktuelt med varelevering til administrasjonsbygget vil det kunne skje innenfor 
avsatte campingformål
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5.12 Tilgjengelighet for gående og syklende
Inne på campingplassen legges det opp til svært lav kjørehastighet, slik at gående og 
syklende vil kunne benytte kjøreveien. Gående vil også kunne benytte turveien langs sjøen.
Turveien skal beholdes som et naturlig tråkk slik den eksisterer i dag, dette for å redusere 
inngrepet i strandsonen og skåne denne verdsatte naturtypen så langt det lar seg gjøre. 
Turveien er regulert med flere tilkoblingspunkt opp mot campingplassen og er således et 
godt tilgjengelig og attraktivt rekreasjonstilbud for campingturistene. Likeledes er 
campingplassen tilgjengelig for turgåere i strandsonen.
Gang- og sykkelvei langs Fv. 65 opprettholdes i henhold til gjeldende reguleringsplan.

5.13 Planlagte offentlige anlegg
Fv. 65, Ystbrødveien, med tilhørende gang- og sykkelvei omfattes av planen der den grenser 
til campingområdet. Vei og gang- og sykkelvei blir ikke endret i forhold til gjeldende 
reguleringsplan. 
Byggegrensen fra fv. 65 er foreslått redusert fra 20 meter til 17,5 meter fra senterlinje vei. 
Dette er en hensiktsmessig avstand i forhold at campingplassen allerede er etablert. Dette er 
diskutert med Statens vegvesen. 
Redusert byggegrense vurderes forsvarlig med tanke på vegens lave ÅDT (års døgn trafikk), 
samt at etablert støyvoll gir god skjerming mellom kjørevei og campingplass.

5.14 Miljøoppfølging
• Miljøtiltak er ikke oppgitt i planbeskrivelsen.

5.15 Universell utforming
Prinsipper for universell utforming skal følges der terrengmessige forhold legger til rette for 
det.
Campingområdet er flatt og gir gode forutsetninger for universell utforming. Felt A består 
hovedsakelig av campingvogn/bil-enheter, som tradisjonelt sett er noe hevet over bakken og 
ikke gunstig etter prinsippene for universell utforming. Men innenfor de gitte rammer i 
plankart og illustrasjonsplan står man selv fritt til å tilpasse adkomstmuligheter til egen 
campingenhet etter eget behov.
Hytteområdet, felt B, skal ha atkomst (vei/inngangsparti) etter prinsipper om universell 
utforming.
Det skal etableres minst to parkeringsplasser tilrettelagt for bevegelseshemmede.

5.16 Uteoppholdsareal
Planforslaget sikrer både mindre private- og større felles uteoppholdsareal. 
Hver campingenhet gis mulighet til å danne et privat uteoppholdsareal like rundt 
campingvogna ved bruk av levegger, iht. bestemmelser og illustrasjonsplan. 
Friområdene skal være felles rekreasjonsområder for camping-gjester i alle aldre, og det bør 
derfor legges opp til ulike aktiviteter. 
Friområdet 1 kan utformes med tanke på små barn, med f.eks. sandlek og enkle apparater, 
samt benker og bord for de voksne. Det bør ikke oppføres elementer her som hindrer utsyn 
mot havet fra campingplassens ankomstområde. 
Friområde 2 kan f.eks være et felles grillområde møblert med benker og bord og ev. annet 
passende utstyr. 
Friområde 3 er et større område, egnet for balløkke og lek for større barn. 
Friområdene er fellesområder og bør skjermes fra de mer private campingparsellene. 
Vegetasjon foreslås brukt som buffer slik det er vist i illustrasjonsplanen.

5.17 Kollektivtilbud
Det eksisterende kollektivtilbudet regnes for å være tilstrekkelig ved utbygging av 
planområdet.
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5.18 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Er ikke oppgitt i planbeskrivelsen.

5.19 Plan for avfallshenting/ søppelsug
Er ikke oppgitt i planbeskrivelsen men vist plassert i illustrasjonsplanen.

5.20 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være mulig å 
redusere antall uønskede hendelser, eller redusere konsekvensen av disse. 
God planlegging av prosjektet bidrar til å redusere omfanget av eventuelle ulykker. 
Hendelsene ved etablering av hyttefeltet er vurdert til å ha lav sannsynlighet og relativt liten 
konsekvens. Situasjonen vil mest sannsynlig ikke endre seg ved innføring av avbøtende 
tiltak, da en hendelsene fremdeles vil kunne medføre mindre miljøskader eller få eller små 
personskader. 
Brann og spredning av brann vil kunne være kritisk på campingplassen. Planforslaget gir 
strenge regler i forhold til avstand mellom boenhetene og krav til byggematerialer som ikke 
er brennbart. Dette vil kunne redusere sannsynligheten og konsekvensen for brann og 
spredning av brann. Anbefalingene og forslag til brannkrav, som er utarbeidet av ingeniører 
innen brannteknisk rådgivning, må følges. 
Det kan konkluderes med at prosjektet i seg selv ikke vil medføre farer som ikke kan 
aksepteres. Med andre ord kan vi ikke se noen grunn til at det er spesielle farer eller 
risikomomenter her sammenliknet med de fleste andre campingplasser av denne størrelse.

5.21 Rekkefølgebestemmelser
Adm./sanitærbygg ved felt A og hytteområdet (felt B) kan ikke etableres før avløpsnettet er 
på plass.

6 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET

6.1 Overordnede planer
Forslagsstiller fremhever at planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan som viser 
området avsatt til campingformål.

6.2 Landskap
Campingområdet er i dag allerede et kultivert element i landskapet. En utbygging i henhold til 
planforslaget vil strukturere og heve det visuelle inntrykket av området. Det gis et tydelig 
skille mellom campingplassen og naturområdet langs sjøen.

Kommunens vurdering:
Skadberg er spesielt omtalt i "Vakre landskap i Rogaland" og gitt status som område med 
høy landskapsverdi av fylkesinteresse.
Området inngår i et karakteristisk landskap bestående av løsmasserygg som preger 
landskapet og strekninger av stein- og sandstrand og ulike variasjoner i form av viker, våger, 
holmer og øyer. Vegetasjonen er og variert med grønne tepper av dyrket mark, spredt 
lauvtrevegetasjon og røsslynghei. Strandsonen blir omtalt som svært sårbar for tekniske 
inngrep noe de fleste nok kan bekrefte etter å ha sett stedet.

6.3 Stedets karakter
I følge forslagsstiller vil området ved en opparbeidelse av campingplassen i henhold til nytt 
planforslag vil fremstå mer helhetlig og ryddig. 
Det vurderes at nye retningslinjerfor bruk av levegger, mht. utforming, materialer og farge, vil 
virke oppstrammende på campingens interne struktur og dermed heve den estetiske 
kvaliteten i området.
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Kommunens vurdering:
Campingplassen ligger i en bukt, Lundarviga, i forlengelsen av Storesanden.
I dag består selve campingplassen av campingvogner, med diverse tilbygg, terasser og 
levegger, samt hytter lengst mot sørvest. Foruten hyttene er ikke campingplassen utformet i 
henhold til gjeldende reguleringsplan og mye av bygningsmassen er oppført ulovlig. 
Plassering og utformingen som er gjort per i dag fremtoner seg noe uryddig og skjemmende 
og gir et visuelt kaotisk bilde når en ser det utenfra. 

I dette vare landskapet med forholdsvis flatt terreng og lite vegetasjon, liggende tett til 
fylkesveg og Skadbergsanden og sjø er campingplassen godt synlig fra alle kanter. 
Campingenhetene står i tillegg meget tett, spesielt de nærmest strandsonen fortoner seg 
som en vegg mot sjøen.

Dersom en åpner opp for at området kan bygges ut i henhold til planforslaget vil det forverre 
dagens situasjon. Planforslaget legger opp til en forholdsvis tett plassering av 
campingvogner med diverse innretninger. Forelagte situasjonsplan gir et visst bilde der det 
er illustrert campingvogner med fortelt, levegger og mulighet for terasser innenfor leveggene. 

Campingvognene blir liggende i båser omgitt av ubestemt materiale med varierende høyder 
fra 0,7 meter til 1,6 meter. En slik sammensetning av installasjoner som skal være 
permanente for helårsbruk vil endre totalt det landskapsmessige bildet for området sett i en 
større sammenheng og bli liggende som en egen landsby bestående av båser. 

6.4 Estetikk
Kommunens vurdering:
Temaet estetikk vurderes som mangelfullt utredet i innsendt planforslag og det er også 
mangelfullt beskrevet virkning av foreslått utbygging. 

Kommunen krevde fra starten av at det skulle legges veg 3d-modell og fotomanipulasjon for 
å illustrere virkningen av utbyggingen sett utenfra planområdet. Dette er ikke er ikke levert av 
forslagsstiller, og gir en dårlig utgangspunkt for vurdering av virkninger planforslaget vil ha.

Det legges opp til økt antall enheter for campingplasser, omstrukturering og nedbygging av 
området mot friområdet Skadbergsanden/Storesand som var ment som buffersone i 
gjeldende reguleringsplan.

En frykter at nåværende planforslag i sin utforming vil bidra til et estetisk uttrykk som vil være 
svært negativt for området. På grunn av strukturen og den høye tettheten legges det opp til 
at det mellom enhetene må oppføres levegger som skal hindre eventuell brannsmitte. Det 
foreslås at leveggene skal oppføres i ubrennbar materiale, noe som betyr mur eller 
betongvegger i verste fall. Det foreslås i tillegg at det innenfor veggene for hver 
campingenhet kan bygges terrasser. Hver parsell vill da fremstå som en bygningsmasse 
uten luft og mellomrom. 

Planforslaget viser ingen tilpasning til det åpne landskapet og vil ikke ivareta gode 
bokvaliteter for de besøkende. Det vil rett og slett oppleves som meget utfordrende visuelt 
sett fra alle kanter utenfor planområdet, og besøkende vil bli plassert i små "campingceller 
omgitt med vegger på alle kanter.

Slik planforslaget fremstår, vurderer saksbehandler at det er den faktiske etablerte situasjon 
som er blitt lagt til grunn og vært styrende for utarbeidelsen av planforslaget. Dette har gjort 
det vanskelig å ivareta hensynet til estetikk, landskapstilpasning og gode bomiljø. En har 
opplevd planprosessen som krevende, der løsningene i stor grad har vært låst på et for tidlig 
tidspunkt. 
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6.5 Kulturminner og kulturmiljø, ev. verneverdi
Sannsynligvis ingen virkning da det ikke forekommer kjente verneverdige kulturminner eller 
kulturmiljø innenfor planområdet.

6.6 Forholdet til naturmangfold
Etter naturmangfoldloven § 7 skal alle saker som berører naturmangfold vurderes etter 
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. Kunnskapskravet i § 8 ansees ivaretatt ved at det 
er foretatt søk i Naturbasen til Direktorat for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart. 

Registeret påviser Skadbergsanden og deler av Skadberg camping som prioriterte 
naturtyper. Planforslaget legger ikke opp til inngrep i strandsonen. Heller ikke ved den 
etablerte støyvollen som antas å være vurdert som artsrik veikant. Videre er sjøområdene 
langs strandlinja registrert som beiteområde for vade-, måke- og alkefugler. Foreslåtte 
småbåtanlegg vil ikke berøre dette området i vesentlig grad. Utenfor planområdet 
framkommer det registreringer av nær truede arter på Norsk rødliste for arter, men det er 
vurdert at planforslaget ikke vil ha noen innvirkning på disse.

6.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Etablering av gangveg vurderes positivt i forhold til rekreasjonsinteresser. Skadberg 
Camping gir nærhet til naturen og rekreasjonsmuligheter i flott landskap. Opparbeidelse av 
turveien i strandsonen vil også komme allmenheten til gode med mulighet til å ferdes langs 
dette kystlandskapet.

6.8 Uteområder
Friområdene som forslås regulert vil gi økt kvalitet til området og campingturistene, både i 
forhold til slik det fremstår i dag og i forhold til gjeldende regulering. Planforslaget legger opp 
til ca. 2 daa friområder. Dette er en økning i forhold til gjeldende plan som har ca. 0,7 daa 
parkområde.

Kommunens vurdering:
Det er ikke tatt hensyn til dagens innregulert buffersone skog og parkområdet mot friområdet 
Storesanden. Kommunen påpekte dette og fremhevde at en ønsket å videreføre denne 
buffersonen i det nye planforslaget slik at de private arealene for campingplassene skjermes 
mot det offentlige arealet Storesanden og campingplassen ikke ble så fremtredende. 
Buffersone rundt campingplassen med mulighet for beplanting vil i tillegg gi klimatisk 
skjerming og dempe for vind. Planforslaget i nåværende form gir ikke mulighet for dette. Her 
plasseres det grøntområde, uteoppholdsareal midt i feltet mens bebyggelsen struktureres i 
tette grupper med minimal luft og rom i mellom enhetene. Det er ikke sagt i planbeskrivelsen 
hvor mange familier en kan tenke seg kan oppholde seg samtidig innefor området. Og en 
stiller spørsmål om uteoppholdsarealene er store nok til de ulike aktivitetene som vil foregå.  

6.9 Trafikkforhold
En utbygging av området i henhold til planforslaget vil medføre økt biltrafikk i området i 
forbindelse med helger og feriedager. Men det anses ikke å forringe situasjonen i betydelig
grad for de øvrige trafikantgrupper.
Trafikksikkerheten anses ivaretatt med regulert gang- og sykkelvei og frisiktsoner.

Kommunens vurdering:
Vedrørende trafikale forhold internt i campingområdet vises det til vår kommentar under 
punkt 6.10. Forøvrig er det vist plassering av biloppstillingsplasser ved avkjørselen nord i 
planområdet. Plasseringen av parkeringsplass for bevegelseshemmede er uheldig med 
hensyn til frisiktssonen og må flyttes.
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6.10 Barns interesser
De planlagte friområdene innenfor planområdet vil være et tilskudd for barn og unge ved 
campingplassen. I tillegg gir nærhet til sjø og strandsone en mulighet for barn og unge til å 
utfolde seg i naturlige omgivelser og skape sitt eget lekemiljø.

Kommunens vurdering:
Barn og unge vil utgjøre en stor del av gruppe turister/besøkende og en meget skeptisk til 
deres trivsel og sikkerhet i området slik planforslaget er utformet. Her legges det opp til 
meget høy utnyttelse av antall campinggjester som vil generere mye trafikk inn i området. I 
det nåværende planforslag legges det opp til å bygge levegger rundt hver campingenhet 
(campingcelle) som vil bidra til stengsel for oversikten internt i området. 

Kommunen mener at det beste hadde vært å etablere trafikksikre gangveier internt i feltet 
som kan ivareta sikkerheten for barn og unge. Denne gruppen vil etter all sannsynlighet 
være hovedbrukere av området utenfor hver "campingcelle" hvor behovet for lek og utendørs 
opphold vil gjøre seg gjeldende. De bør derfor kunne bevege seg med trygghet fritt til og fra 
lekeplasser og friområder, og at det åpnes opp for "møteplasser" for denne gruppen liggende 
mer spredt og bedre tilgjengelig.

6.11 Universell tilgjengelighet
Med fokus på å tilstrebe universell utforming, vil Skadberg Camping kunne være et positivt 
tiltak også for bevegelseshemmede.

6.12 Energibehov – energiforbruk
Det er vurdert at eksisterende tilkoblingsmuligheter på campingplassen er tilstrekkelig i 
forhold til energibehov.

6.13 ROS
• Stormflo
Er vurdert i ROS-analysen som uproblematisk, men det er ikke dokumentert. En vurderer at 
dette bør gjøres av fagkyndige jfr. at en er kjent med at det i deler av Lundarviga kan oppstå 
oppstuing og fare for bølgeslag jfr. Rausvågen m.m.. 

• Radon
Er ikke foretatt målinger av radon i bygninger i nærområdet eller utarbeidet aktsomhetskart 
for radon. Det anbefales at radonnivået for hytteområdet sjekkes og eventuelt iverksette tiltak

• Trafikkulykker
Endringen i planen vurderes ikke å medføre trafikkøkning på offentlig veinett. Trafikken 
internt på campingplassen er begrenset med lav kjørehastighet.

• Beredskap og ulykkesrisiko
Brannspredning mellom campingenhetene er vurdert og foreligger i form av rapport 
utarbeidet av Multiconsult. Det vises til denne som gir føringer for avstand mellom enheter, 
materialbruk og høyder av levegger.

Kommunens vurdering:
Multiconsult AS likestiller Iso-camp med campingvogner, mens spikertelt har de ikke tatt med 
i sine beregninger. Vi mener at det er uriktig å likestille Iso-camp og lignende tilbygg til 
campingvogner og campingbiler med campingvogner. Iso-camp og lignende krever 8,0 m 
avstand i utgangspunktet, slik vi tolker veiledningen til Teknisk forskrift § 11-6: «Tiltak mot 
brannspredning mellom byggverk»: 
«Byggverk som er forbundet med eller som omhyller campingvogner, bobiler mv. 
(”spikertelt”), er omfattet av bestemmelsen for lave byggverk».
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Etter vår vurdering er det ingen tvil om at Iso-camp og lignende kommer inn under «byggverk 
som er forbundet med … campingvogner, bobiler mv.». Da er det generelle avstandskravet 
8,0 m mellom enhetene.

Det blir da etter vår vurdering feil når Multiconsult AS har analysert seg fram til at 4,0 m 
avstand og 1,3 m høyt ubrennbart gjerde gir samme sikkerhet mot brannspredning som det 
en avstand på 5,0 m gir. Man skulle analysert sannsynligheten for brannspredning mellom 
enhetene med 8,0 m avstand som utgangspunkt, og så funnet ut hvor høyt mellomliggende 
ubrennbart gjerde skulle vært. 

Multiconsult AS har i sin analyse oppgitt at den campingvognen de har tatt utgangspunkt i 
sine beregninger er 7,5 m lang, 2,5 m bred og 2,7 m høy (hvorav 0,4 m er hjulhøyde). 
Dersom man monterer en Iso-camp eller tilsvarende inntil den campingvogna som er med i 
beregningen, vil samlet brannenergi bli atskillig høyere enn det kun campingvogna har. Den 
oppgitte campingvogna har en grunnflate på om lag 19 m2. Iso-camp selges med grunnflate 
fra 14 til 25 m2. 

Rådmannen vurderer at dette bør utredes nærmere og er usikker på om beregningene gir en 
helhetlig og korrekt vurdering. I den forbindelse har en forelagt rapporten fra Multiconsult for 
Direktorat for byggkvalitet som uttaler følgende:

”Da vurderingen som er gjort i dette tilfelle (iht vedlagte notat fra Multiconsult) beveger seg 
utover preaksepterte ytelser gitt i veiledningen til TEK10 er vår anbefaling at kommunen 
krever uavhengig kontroll utført av annet foretak.
På den måten sørger kommunen for å få plassert ansvaret hos foretakene og selv unngår å 
gå dypt inn i problemstillingen.”

Rådmannen vil derfor legge dette kravet inn i fremlegg til vedtak jfr. Den klare faglige 
anbefalingen fra Direktorat for byggkvalitet.

• Rasfare
Er ikke vurdert

• Vind
Er ikke vurdert

• Støy
Det er etablert støyvoll mot fv 65

• Luftforurensning
Er ikke vurdert

• Forurensning i grunnen
Er ikke vurdert

6.14 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
Planforslaget vil ikke ha virkninger på omgivelsene med hensyn til teknisk infrastruktur. Den 
planlagte pumpeledningen skal ha kapasitet for tilkobling fra campingplassen.

• Trafo
Er ikke beskrevet i planbeskrivelsen

6.15 Økonomiske konsekvenser for kommunen
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Dette er en privat etablert campingplass. Det legges ikke opp til offentlige investeringer i 
denne planen.

6.16 Interessemotsetninger

6.17 Avveining av virkninger
I følge forslagsstiller vil en total vurdering av alle konsekvensene av planen tilsi at en 
opparbeidelse iht. planforslaget vil være positivt i forhold til dagens situasjon. De foreslåtte 
endringene er vurdert til å bedre premissene i forhold til gjeldende plan mht. sikring av gode 
brannkrav, bedre skjerming mot vær og vind og åpnet området opp mot sjøen.

Kommunens vurdering:
Slik planforslaget nå foreligger vil opparbeidelse etter denne med tilhørende 
illustrasjonplanen bidra til at området vil bestå av korttidscamping og langtidscamping med 
campingvogner, fortelt, terasser, levegger og biler. Parsellene for campingenhetene vil 
fremstå som sammenhengende bygningsmasser og dominere landskapsbildet på en uheldig 
måte.
Det er ikke sagt noe om varigheten for hverken kortidscamping eller langtidscamping. Slik en 
vurderer det vil langtidscamping være av en permanent karakter og sannsynligvis komme inn 
under plan og bygningslovens § 20-1 som søknadspliktige tiltak med henblikk på omfanget 
av utbyggingen og at varigheten er lenger enn 2 måneder.
En er skeptisk til plasseringen av sanitærbygget slik planforslaget viser. Dette bygget ligger 
rett i front av eksisterende boliger på motsatt side av fv 65 og vil i tillegg ligge som stengsel 
mot strandområdet. Sanitærbygget må flyttes og plasseres lengst mulig vekk fra 
strandsonen.

7 Konsekvensutredning
Planforslaget er vurdert ut i fra forskrift om konsekvensutredning og anses ikke å være 
konsekvensutredningspliktig.

8 KONKLUSJON OG OPPSUMMERING
Planprosessen i denne saken har vært utfordrende og vanskelig på grunn av at det er 
etablerte tiltak som ikke har vært i trå med nåværende reguleringsplan og dens intensjoner. 
Det foreligger uenigheter mellom forslagsstiller og kommunen vedrørende kvaliteter som 
omhandler bomiljø og estetikk. 

En er av den oppfatning at planforslaget ikke kan aksepteres i nåværende form med henblikk 
på de faglige vurderingene som er fremkommet i saken da mye av dette ikke er dokumentert 
godt nok. En stiller seg og skeptisk til økningen av antall campingenheter og det dette 
medfører. 

Området ligger godt eksponert i et av de mest sårbare landskapene og mest besøkte stedet i 
kommune. Det er derfor viktig at campingplassen får en utforming som ivaretar hensyn til 
estetikk og bomiljø for gjester og andre tilreisendes inntrykk/opplevelse. 
Området er avgrenset i et forholdsvis smalt belte mellom fv 65 og sjøområde og lett synlig fra 
alle kanter.

Rådmannen mener at det foreliggende planforslaget ikke er godt nok når det gjelder å 
ivareta estetikk og landskapstilpassning og vil medføre en massiv nedbygging i et åpent og 
sårbart landskap. En er også av den oppfatning at foreliggende planforslag ikke vil bidra til 
godt bomiljø for brukere/gjester av campingplassen. Forslagsstiller begrunnelse for den tette 
plasseringen av campingenhetene er en subjektiv 

Med hensyn til de vurderingene som er gjort på bakgrunn av innkommet planforslag tilrår 
kommunen at planforslaget avvises med følgende begrunnelse:
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1 Forslaget vil medføre en forringelse av det visuelle uttrykket og det totale 

landskapsbildet med hensyn til estetikk.
2 Det råder tvil om at hensyn til helse, miljø og sikkerhet for gjester/besøkende til 

campingplassen er ivaretatt på en god måte.
3 Antall campingenheter er for høyt og ligger for tett og vil dermed føre til en massiv 

nedbygging i et sårbart område jamfør ”Vakre landskap i Rogaland”. Dette gir en 
strukturmessig uheldig dårlig løsning med hensyn til bokvaliteter/bomiljø og den 
visuelle opplevelsen av området.

Planforslaget må omarbeides slik at det tas hensyn til omkringliggende landskap, helse, miljø 
og sikkerhet for brukere av området med påfølgende krav:

4 Antall campingenheter reduseres til maks 51 enheter i felt A som i gjeldende 
reguleringsplan.

5 Det plasseres færrest mulig campingplasser mot friluftsområdet i strandsonen med 
formål å åpne opp strukturen og at flest mulig internt i campingområdet har tilgang til 
sjøen fysisk og visuelt.

6 Minimumsavstand mellom helårs campingenhetene skal være 8 meter.
7 Det tillates ikke spikertelt, "Iso-camp” og lignende. 
8 Det skal legges en buffersone mellom campingenheter og offentlig friområdet 

Skadbergsanden/Storesanden med minimum 15 meter bredde jamfør vedtak av 
109/10 om å beholde park/skog som buffersone.

9 Det legges inn flere mindre grøntområder/lek/uteoppholdsareal i nærheten av 
grupperinger av campingenhetene.

10 Det legges til rette for universell utformet gangveiforbindelse tilgjengelig for alle 
innenfor campingplassens område vendt mot sjø/strandsonen.

11 Det må utarbeides fotoillustrasjon som viser hvordan hele campingområdet vil se ut 
etter ferdig utbygging. 

12 Det må foreligge en grundig vurdering som tar for seg alle forhold vedrørende 
brannspredning mellom campingenhetene.

13 Sanitærbygget må flyttes og plasseres lengst mulig vekk fra strandsonen.
14 Alle permanente installasjoner og tiltak som kommer inn under plan- og 

bygningslovens § 20-1 er søknadspliktig og skal forelegges kommunen for 
godkjenning.

15 Krav fra Statens vegvesen vedrørende frisiktsone må innarbeides i kart og 
bestemmelser.

16 Det tillates ikke levegger eller gjerder rundt hver campingenhet.
17 Maks tillatt størrelse på terrasser for hver campingenhet settes til 10 m².
18 Det tillates ikke plassering av husvogner innenfor planområdet.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for kommunen
Driftsmessige forhold Inneværende 

år
Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum
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~ o ~
Alternative løsninger:

Forslag til reguleringsendring av Skadberg feriesenter/camping del av gnr 4 bnr 129 legges 
ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:
1.
2…. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
278697 2011-10-27 Fiskarlaget vest.pdf
278698 2011-10-27 Fiskeridirektoratet.pdf
278699 2011-11-02 Statens vegvesen.pdf
278700 2011-11-03 Eigersund kommune.pdf
278701 2011-11-14 Kystverket vest.pdf
278702 2011-12-06 Fylkesmannen.pdf
278703 Kopi av kunngjøringsannonse_datert 10.10.2011.pdf
278704 Kopi av varslingsbrev.pdf
278705 llustrasjonsplan_A.pdf
278706 Skadberg Campig_Planbestemmelser.pdf
278707 Skadberg camping_Notat RIBr01 - rev 02.pdf
278708 Skadberg Camping_Planbeskrivelse.pdf
278709 Skadberg Camping_Plankart A3.pdf
278710 Skadberg Camping_ROS-analyse.pdf
278711 Vedlegg_4 Sak 109-10.pdf
278712 Vedlegg_5 Brannsikkerkhet på campingplasser i plansammenheng.pdf
284283 Re: Rapport - strålingsberegning

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 14.08.2009 Ole Christen Skadberg
Reguleringsplan for Skadberg Feriesenter, gnr. 4 
bnr. 129 - ønske om utvidelse av campingperiode

2 I 01.02.2010
Skadberg Feriesenter 
v/Ole Christen Skadberg

Søknad om mindre reguleringsendring samt 
endring i reguleringsbestemmelsene - Skadberg 
feriesenter gnr. 4 bnr. 129

3 U 10.03.2010
Skadberg Feriesenter 
v/Ole Christen Skadberg

Foreløpig svar på reguleringsendring Skadberg 
feriesenter del av gnr. 4 bnr. 6 - Ole Christen 
Skadberg

4 U 05.05.2010

BØE OLE CHRISTIAN; 
Dalane Friluftsråd v/ 
Jone Omdal; 
EIGERSUND 
KOMMUNE; 
Felles brukerutvalg v/ 
Randi Haugstad; 

Reguleringsendring Skadberg feriesenter del av 
gnr. 4 bnr. 129 - Ole Christen Skadberg
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HOVE INGER J 
ROALDSEN; 
HOVE LEIF WILLY; 
Levekårsavdelingen v/ 
Kåre Helleland; 
Seksjon brannvern v/ 
Svein Myklebust; 
Seksjon vann- og avløp 
v/ Magne Torgersen; 
Seksjon vei- og utemiljø 
v/ Torbjørn 
Corneliussen; 
SKADBERG CHRISTEN 
GORDON; 
SKADBERG OLE 
CHRISTEN; 
SKADBERG SVEIN 
MAGNE; 
STATENS VEGVESEN; 
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST; 
ØSTEBRØD TORVALD; 
ØSTEBRØD TØNNES; 
BR-representanten v/ 
Åshild Slettebø; 
Kommuneoverlege  v/ 
Bjarne Rosenberg; 
Bjarne Rosenblad; 
Torbjørn Corneliussen; 
Svein Myklebust; 
Helge Waage; 
Magne Torgersen; 
Kåre Ingvar Helland; 
Rogaland 
fylkeskommune; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Statens vegvesen

7 I 14.05.2010 Statens vegvesen
Uttalelse - reguleringsendring - del av gnr. 4 bnr. 
129, Skadberg feriesenter

5 I 25.05.2010
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til reguleringsendring for utvidelse av 
campingperioder ved Skadberg feriesenter 4/6, 
4/129 m.fl., Eigersund F/strand

8 I 01.06.2010
Barn og unges 
representant i plansaker

Uttalelse reguleringsendring Skadberg 
feriesenter

9 I 26.08.2010
Advokatene Jensen & 
Bilstad

Vedr. søknad om mindre vesentlig 
reguleringsendring Skadberg feriesenter del av 
gnr. 4 bnr. 129

11 X 30.08.2010
Gjeldende reguleringsplan m/bestemmelser 
Skadberg feriesenter

12 U 19.10.2010 Ole Christen Skadberg
Reguleringsendring Skadberg feriesenter del av 
gnr. 4 bnr. 129 - forespørsel

13 I 06.06.2011 Skadberg Camping AS
Skadberg Camping - nytt reguleringskart og 
oppjustering av bestemmelsene er utarbeidet for

14 U 15.06.2011 Skadberg Camping AS Skadberg Camping - reguleringsendring del av 
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gnr. 4 bnr. 129

15 I 13.07.2011 Multiconsult AS
Status for reguleringsendring/planoppstart 
Skadberg camping del av gnr. 4 bnr. 129

16 I 06.10.2011 Multiconsult AS
Melding om detaljregulering for Skadberg 
Camping

19 I 25.10.2011
Fiskeridirektoratet 
Region Sør

Vedr. detaljregulering for Skadberg Camping

20 I 31.10.2011 Statens vegvesen
Uttale til varsel om oppstart, detaljregulering for 
Skadberg Camping gnr. 4 bnr. 129

17 X 31.10.2011 Multiconsult AS
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. 
detaljregulering for Skadberg Camping

21 I 18.11.2011
Barnas representant i 
plan- og byggesaker

Uttalelse fra BR-representant til 
reguleringsendring Skadberg feriesenter/camping 
del av gnr. 4 bnr. 129

22 I 03.12.2011
Fylkesmannen i 
Rogaland

Uttalelse til varsel om ny regulering av Skadberg 
camping

24 I 19.04.2012 Ole Christen Skadberg Ad. Skadberg Camping

25 I 25.05.2012 Multiconsult AS
Avklaring angående å akseptere 
reguleringsforslag - Skadberg Camping

27 I 07.09.2012 Multiconsult AS
Skadberg Camping - foreløpig utkast til 
illustrasjonsplan f

28 U 24.09.2012 Multiconsult AS Svar vedr. Skadberg Camping

29 I 19.10.2012
gina.skogen@multicons
ult.no,

Skadberg Camping - møtereferat 18.10.12

30 U 02.11.2012 Multiconsult AS
Reguleringsendring Skadberg 
feriesenter/camping del av gnr. 4 bnr. 129 -
merknader

31 U 17.12.2012 Multiconsult AS Skadberg camping

32 I 16.04.2013 Multiconsult AS
Forslag til reguleringsplan Skadberg 
feriesenter/camping del av gnr. 4 bnr. 129 - Ole 
Christen Skadberg

33 I 17.04.2013 Ole Christen Skadberg
Vedrørende reguleringsplan for Skadberg 
camping del av gnr. 4 bnr. 129 - Ole Christen 
Skadberg

34 U 26.04.2013
kjetil.skjeie@multiconsul
t.no,

Oppfølgende spørsmål knyttet til rapport 
Skadberg feriesenter

36 I 29.04.2013
jeroen.wiebes@multicon
sult.no,

Svar på oppfølgende spørsmål knyttet til rapport 
Skadberg feriesenter

37 I 22.05.2013
Direktoratet for 
byggkvalitet

Tilbakemelding på rapport - strålingsberegning

Parter i saken:
            
N BØE OLE CHRISTIAN YTSTEBRØDVEIEN 

344
4370 EGERSUND

N EIGERSUND 
KOMMUNE

Postboks 580 4379 EGERSUND

N HOVE INGER J 
ROALDSEN

YTSTEBRØDVEIEN 
334

4370 EGERSUND

N HOVE LEIF WILLY YTSTEBRØDVEIEN 
334

4370 EGERSUND

N SKADBERG 
CHRISTEN GORDON

BOX 125,KNIFE 
RIVER
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N SKADBERG OLE 
CHRISTEN

YTSTEBRØDVEIEN 
374

4370 EGERSUND

N SKADBERG SVEIN 
MAGNE

HAUANVEIEN 6 4370 EGERSUND

N STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 33 OSLO
N STATENS VEGVESEN 

REGION VEST
Askedalen 4 6863 LEIKANGER

N ØSTEBRØD TORVALD YTSTEBRØDVEIEN 
451

4370 EGERSUND

N ØSTEBRØD TØNNES SJUKEHUSVEIEN 38 
B

4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 14.05.2013
Arkiv: :GBR-7/88, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
12/1410
Journalpostløpenr.:
13/2575

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

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
150/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

Søknad om midlertidig dispensasjon og om tillatelse til 
utførte tiltak. Gnr. 7 bnr. 88 - Roar Pedersen, Fiskarvik.
  

Sammendrag:
Etter at det ble avdekket fra kommunens side at det hadde foregått omfattende bygging uten 
tillatelse på gnr. 7, bnr. 88, er det nå søkt om tillatelse til de aktuelle tiltakene, samt om 
midlertidig dispensasjon fra arealbruken i gjeldende reguleringsplan.
Det anbefales at søknaden om midlertidig dispensasjon avslås, at det forhåndsvarsles at det 
kan bli fattet vedtak med pålegg om å rive de ulovlig utførte tiltakene og at det 
forhåndsvarsles at det kan bli ilagt overtredelsesgebyr på kr. 10.000,- til hjemmelshaver. Det 
anbefales også at det forhåndsvarsles dagbøter på kr. 300,- per kalenderdag dersom ikke 
vedtaket gjennomføres innen gitt frist.

Saksgang:
Søknaden avgjøres av Planteknisk utvalg. Partene har klagerett på punkt 1 i forslaget til 
vedtak dersom det blir vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak 14.05.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til de allerede utførte tiltakene på 
gnr. 7, bnr. 88, samt søknaden om midlertidig dispensasjon fra arealbruken i gjeldende 
reguleringsplan, og har etter en samlet vurdering kommet til at:

1. Søknaden om midlertidig dispensasjon må avslås ettersom en dispensasjon vil føre til 
at hensynet bak arealbruken i gjeldende reguleringsplan vil bli vesentlig tilsidesatt og 
at fordelene ved en dispensasjon ikke er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Når det gjelder fordeler og ulemper, vises det til saksforelegget, under 
Saksbehandlers vurderinger.

2. Hjemmelshaver forhåndsvarsles om at Planteknisk utvalg vurderer å vedta pålegg om 
at alle ulovlige byggearbeider som er utført etter 1996 rives innen 6 måneder etter at 
endelig vedtak i saken foreligger:

a. Bygging av nytt inngangsparti og utvidelse av fritidsboligen mot vest.
b. Bygging av anneks.
c. Bygging av bod.
d. Bygging av vinterhage med tilhørende terrasse.

3. Hjemmelshaver forhåndsvarsles om at Planteknisk utvalg vurderer å vedta ilegging 
av et overtredelsesgebyr på kr. 10.000,- til tiltakshaver for de tiltakene som er utført 
etter at nå gjeldende plan- og bygningslov ble iverksatt:

a. Utvidelse av fritidsboligen mot vest.
b. Bygging av bod med BYA om lag 18 m2.
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4. Hjemmelshaver forhåndsvarsles om at Planteknisk utvalg vurderer å vedta ilegging 
av tvangsmulkt i form av dagsbøter på kr. 300,- per kalenderdag dersom vedtaket 
ikke er etterkommet innen angitt frist, fram til vedtaket er etterkommet. Dersom et 
pålegg ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med 
forelegg som kan få samme virkning som en rettskraftig dom.

5. Hjemmelshaver gis anledning til å uttale seg til forhåndsvarslene innen 3 uker etter at 
vedtaket er kommet fram til hans adresse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 19-3, 32-5 og 32-8, 
saksbehandlingsforskriften §§ 16-1 og 16-2, jf. Reguleringsplan for industriområde 
Svanavågen, vedtatt av Kommunestyret den 11.10.99, sak 102/99. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
I forbindelse med behandlingen av en annen byggesak i Fiskarvik, kom det fram påstander 
om at andre fritidsboliger i området ikke er oppført i samsvar med gitte tillatelser / godkjente 
tegninger. En besiktigelse i området tydet på at fritidsboligen på gnr. 7, bnr. 88 ikke er i 
samsvar med gitte tillatelser og at det er oppført bygninger som ikke er omsøkt.

Byggesakssjefen skrev brev til hjemmelshaver Roar Pedersen den 10.07.12, der det ble
innledet slik som i avsnittet ovenfor. Det står videre i brevet at i november 1996 ble det sendt 
inn melding om tiltak i form av tilbygg til fritidsboligen. Daværende bygning var på 42 m2, og 
det var ønsket en tilbygging på 18 m2. Meldingen ble avslått i Formannskapets vedtak av den 
29.01.97. Dette avslaget ble påklaget og Formannskapet behandlet klagen i møte den 
15.05.97. Klager fikk ikke medhold av Formannskapet. Fylkesmannen i Rogaland stadfestet 
Formannskapets vedtak ved brev av den 16.12.97.

Etter dette finner man ingen søknad om tilbygging av fritidsboligen eller andre byggetiltak på 
eiendommen, med unntak av ny avkjørsel fra Hovlandsveien, og innlegging av vann og 
avløp. 

Byggesakssjefen ba derfor om en skriftlig redegjørelse for de søknadspliktige tiltakene som 
er gjennomført på eiendommen etter 1998, samt hvilke tillatelser som er gitt til disse 
tiltakene. Dette gjaldt også tiltak i strandsonen. 

Den 13.08.12 svarte Roar Pedersen i brev til kommunen. Han skriver at de overtok 
eiendommen sommeren 2009. Han kan redegjøre for tiltak som er utført etter dette tidspunkt, 
samt for hvordan eiendommen var da de overtok den. På overtakelsestidspunktet besto 
eiendommen av fritidsboligen, et anneks, en bod og en platting med vinterhage (glasshus) 
på. Han er usikker på hvilke tiltak som er gjennomført av tidligere eier fra 1998 til de overtok, 
men selve hytta hadde rimelig ny kledning og vinduer, så disse var sannsynligvis byttet etter 
1998.

Pedersen skriver videre at da de overtok eiendommen i 2009 var det ingen atkomstvei / 
parkering, samt at de fikk vann fra egen brønn. Sanitæranlegget besto av snurredass. Han 
skriver videre at det snart viste seg at det var svært lite trafikksikkert og uhensiktsmessig ikke 
å ha atkomstvei og parkering, så det ble søkt om tillatelse til å opparbeide dette. Etter 
søknad fikk de tillatelse til dette, og avkjørselen ble opparbeidet i desember 2011. I 
forbindelse med opparbeidelse av denne atkomsten, ble boden flyttet, da den var plassert 
der veien ble anlagt. Samtidig ble boden også renovert og utvidet fra 12 til 16 m2. De har 
også fått tillatelse til å legge inn vann og avløp tilknyttet kommunalt nett.
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I august 2010 utførte de følgende byggearbeider: Det ble gravd ned drensledning rundt hele 
hytta og samtidig ble det støpt ringmur under reisverk. Hytta sto opprinnelig på steinmur med 
noen tredragere mellom. Disse hadde ifølge Pedersen flere steder gitt etter og råtnet, slik at 
det hadde oppstått siging i deler av hytta. Veggen mot vest ble trukket ut ca. 0,75 m. 
Grunnen til dette var for å komme til med vann og avløpsledninger, samt for å kunne 
omdisponere romfordelingen inne i hytta for å få plass til et bad. Terrassen foran hytta ble 
renovert, da den var så råtten at man kunne trå gjennom.

Den 24.08.12 skrev byggesakssjefen til tidligere eier av eiendommen, Gro Haugvaldstad. 
Byggesakssjefen skriver i dette brevet at nåværende eier har redegjort for arbeider som er 
utført etter at han kjøpte eiendommen i 2009. Byggesakssjefen ba om en skriftlig 
redegjørelse for de søknadspliktige tiltakene som er gjennomført på eiendommen fra 1998 til 
Haugvaldstad solgte eiendommen, samt hvilke tillatelser som er gitt til disse tiltakene. Dette 
gjelder også tiltak i strandsonen. 

Den 03.10.12 mottok Eigersund kommune en kort redegjørelse fra Haugvaldstad. Her skriver 
hun at bygget var i dårlig stand da de overtok det. De søkte i 1996 om tillatelse til å føre opp 
et tilbygg. Etter avslag på søknaden la de nytt tak og skiftet kledning med isolasjon. De
hadde dessuten en gammel falleferdig utedo som de rev og satte opp et erstatningsbygg på 
12 m2 med snurredass. De hadde forståelsen av at de ikke trengte å søke om bygg inntil 12 
m2. Det samme gjelder en glasstue / utestue som er godt under 12 m2, skriver Haugvaldstad.

Den 19.10.12 skrev byggesakssjefen til Pedersen. I dette brevet skriver byggesakssjefen 
først om historikken i saken. Deretter fremkommer blant annet følgende:

I Boligsalgsrapport fra takstmann Einar Tønnesen i forbindelse med salget av eiendommen i 
2009, datert 25.05.09, fremkommer følgende opplysning: 
”Hytta ble tilbygget med inngangsparti i 1998-1999.” 

Tiltak uten tillatelse.
Slik byggesakssjefen vurderer tilgjengelig informasjon er følgende tiltak gjennomført uten 
tillatelse i perioden fra 1998 – 2012:

- Bygging av nytt inngangsparti på fritidsboligen.
- Utvidelse av fritidsboligen med ca 0,75 m mot vest.
- Bygging av hagestue med tilliggende terrasse øst på tomten.
- Bygging, og seinere utvidelse av bod fra 12 m2 til 16 m2.

Byggesaken fra 1996-97.
13.11.96 søkte Haugvaldstad om å øke arealet på hytta fra 42 m2 til 60 m2. Ved brev av 
27.11.96 fra bygningssjefen, ble søker gjort oppmerksom på at hytta lå i området som var 
regulert til industri, og at det krevdes dispensasjon fra reguleringsplanen for å få tillatelse til 
tiltaket. For å kunne få dispensasjon, krevdes det da særlige grunner. Formannskapet 
behandlet en dispensasjonssøknad i møte 29.01.97. Formannskapet fant ikke med bakgrunn 
i at området er regulert til industriformål, å kunne gi dispensasjon for omsøkt tilbygg. Til 
grunn for avslaget ble det lagt vekt på at ytterligere utbygging av fritidsboligen ville øke 
bruken og verdien av bygningen, og dermed vanskeliggjøre gjennomføringen av planen, 
samt at det ikke syntes å foreligge særlige grunner for å gi dispensasjon fra vedtatt plan.

Vedtaket i Formannskapet ble påklaget og klagen ble behandlet av Formannskapet i møte 
15.05.97, der klager ikke fikk medhold. Klagen ble deretter sendt til Fylkesmannen i 
Rogaland.

Fylkesmannen i Rogaland fattet 16.12.97 vedtak om å stadfeste vedtaket i Formannskapet 
29.01.97.
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Søknadspliktige tiltak.
I svaret fra Haugvaldstad fremkommer det at hun trodde at man kunne bygge inntil 12 m2

uten tillatelse. Reglene i hele den aktuelle perioden har vært at frittliggende bygninger med 
bebygd areal inntil 15 m2 på bebygd eiendom kunne oppføres uten tillatelse. Det er imidlertid 
flere begrensninger i denne bestemmelsen. Bl.a. må ikke tiltaket være i strid med 
bestemmelser som er gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, deriblant i strid med 
reguleringsplan. Ethvert byggverk som ikke er industriformål på denne eiendommen, vil være 
i strid med reguleringsplanen. Dermed er ethvert byggetiltak på denne eiendommen 
søknadspliktig.

Mulighet til å søke om tillatelse.
Plan- og bygningsloven er ikke til hinder for at det søkes om tillatelse til et tiltak som allerede 
er utført før tillatelse er gitt. De har derfor anledning til å søke om tillatelse til de tiltak som 
allerede er utført. På samme måte som i 1996 gjør vi oppmerksom på at eiendommen ligger i 
område som er regulert til industri. En tillatelse til utvidelse av fritidsboligen, oppføring av 
bod, oppføring av hagestue, er derfor avhengig av dispensasjon fra formålet i regulerings-
planen. De forhold som talte mot dispensasjon i 1996-1997 gjelder fortsatt. Betingelsene for 
at det skal kunne gis dispensasjon er som følger etter nå gjeldende plan- og bygningslov:

- Dispensasjonen må ikke føre til at hensynene bak formålsparagrafen i plan- og 
bygningsloven eller hensynene bak den bestemmelsen det søkes dispensasjon fra 
blir vesentlig tilsidesatt.

- Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

Erfaringsmessig skal det mye til for å få slik dispensasjon.

Eigersund kommune har vedtatt et gebyrregulativ som finnes på kommunens hjemmesider. 
Her fremkommer gebyrene for ulike tiltak, samt for søknader om dispensasjon. 
Se www.Eigersund.kommune.no. Benytt ”Tjenester fra A-Å”, ”Byggetillatelse”, ”Pris for 
tjenesten”.

Forhåndsvarsel om pålegg.
De forhåndsvarsles herved om at byggesakssjefen vurderer å fremme en sak der det kan bli 
fattet vedtak med pålegg om at hytta skal tilbakeføres til tidligere omfang (42 m2), at boden 
skal fjernes, samt at hagestua og søknadspliktig terrasse ved denne skal fjernes, innen 6 
måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. Vedtak kan også inneholde en 
tvangsmulkt inntil et pålegg om tilbakeføring er etterkommet. Tvangsmulkten kan få form av 
dagbøter i en størrelse på kr 300,- per kalenderdag inntil vedtaket er etterkommet. Dersom et 
pålegg ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med forelegg som 
kan få samme virkning som en rettskraftig dom.

Det er også aktuelt å ilegge Dem gebyr for det merarbeid kommunen har i forbindelse med 
de ulovlige byggearbeidene som er foretatt, kr 9.411,-.

Et eventuelt vedtak med pålegg vil være hjemlet i plan- og bygningsloven § 32.

Før en slik sak fremmes for Planteknisk utvalg, gis De anledning til å uttale Dem til dette 
forhåndsvarselet innen 15.11.12. Eventuelle merknader sendes til Eigersund kommune, 
postboks 580, 4379 Egersund.

Den 12.11.12 skrev Pedersen et tilsvar til det forhåndsvarslede pålegget. Pedersen skriver 
innledningsvis om annekset som ligger nord for fritidsboligen. Denne bygningen er 
eksteriørmessig slik den var på overtakelsestidspunktet, men snurredassen er fjernet etter at 
vann og avløp er lagt inn i fritidsboligen. 
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Når det gjelder boden, så var den plassert rett sør for hytta. Den var opprinnelig 3,5 m x 3,5 
m og ble brukt til oppbevaring av redskaper og hagemøbler. Denne måtte flyttes i forbindelse 
med anlegging av atkomstveien. Den ble da renovert og utvidet til ca. 16 m2. Boden har 
samme funksjon som tidligere.

Glasshuset er i dag slik det var da de overtok eiendommen i 2009.

Pedersen skriver at han selvsagt antok at de bygningene som inngikk i handelen var oppført 
på lovlig vis. De hadde ikke vurdert å kjøpe denne eiendommen om det ikke var for annekset 
med 2 soverom. For ytterligere å legge til rette for å benytte eiendommen har de fått tillatelse 
til å legge inn vann og avløp. Pedersen skriver videre at: ”Jeg er inneforstått med at tiltak 
som er utført av tidligere eier nok er miljøavdelingen uvedkommende så lenge de anser 
tiltakene som utført uten tillatelse”. Noen av disse tiltakene må nok bli en sak mellom ham og 
tidligere eier / megler. Han ber om forståelse for situasjonen. De er klar over at eiendommen 
ligger i et område som er regulert til industri, og at det seinere kan bli aktuelt å videreutvikle 
området i henhold til vedtatt plan. Men inntil dette skjer, ønsker de å tilrettelegge for å kunne 
bruke eiendommen på fornuftig vis, og samtidig forskjønne området som ellers ville vært 
overgrodd og forfallent. Han avslutter med at han vil følge opp denne saken med søknad om 
dispensasjon for de tiltak som er utført. Det arbeides med søknad.

Den 04.03.13 undertegnet Kystbygg AS søknad om tillatelse til de tiltakene som er 
gjennomført på eiendommen. Søknaden er registrert inn i kommunen den 02.04.13. Det 
søkes om tillatelse til:

- utvidelse av fritidsboligen
- oppføring av annekset
- oppføring av bod
- oppføring av vinterhage

Det søkes samtidig om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan for Svanavågen 
industriområde. Se vedlegg merket B1. Hjemmelshaver refererer innledningsvis i 
dispensasjonssøknaden til at kommunen kan gi midlertidig eller varig dispensasjon fra 
bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Basert på denne 
muligheten, håper Pedersen at det vil være mulig å gi tillatelse til å beholde eiendommen 
som den er som en midlertidig dispensasjon. Denne må gjerne være tidsbegrenset, skriver 
Pedersen, slik at den er gyldig fram til eiendommen skal benyttes til industriformål, på 
samme grunnlag som adkomstveien ble godkjent. 

Ettersom loven åpner for at det settes vilkår for en midlertidig dispensasjon, foreslår 
Pedersen at det settes som vilkår at tiltak som allerede er utført på eiendommen uten 
godkjenning, ikke vektlegges i en eventuell takst for innløsing av eiendommen. Det kan 
eventuelt avtales at søker selv får en uavhengig takstmann til å fastsette en slik takst som da 
kun skal indeksreguleres i etterkant, eventuelt andre mer dekkende vilkår som kommunen 
selv kan foreslå, skriver Pedersen. Dersom det her må utarbeides og tinglyses en avtale, 
skriver Pedersen at han er villig til å dekke kostnader med dette, og viser til § 19-3 i plan- og 
bygningsloven.

Pedersen skriver videre i dispensasjonssøknaden at en dispensasjon som foreslått vil 
oppfylle betingelsene for at dispensasjon kan gis. Han viser så til lovens krav for at det skal 
kunne gis dispensasjon, jf. plan- og bygningslovens § 19-2. Pedersen skriver at fordelene 
ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, etter en samlet vurdering. ”Dette gjelder 
særlig i forhold til det mest vidtrekkende alternativet som er fullstendig tilbakeføring. I en slik 
situasjon vil ikke søker ha andre alternativer enn å gå rettens vei for å få hevet kjøpet eller 
solgt boligen. En dispensasjon vil innebære at søker kan benytte eiendommen som den er i 
dispensasjonstiden, spare store utgifter og ulemper ifm. tilbakeføring, samt at disputt mellom 
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tidligere og nåværende eier kan legges til side. Ulemper vil søker bekjent være få, da den 
midlertidige dispensasjonen med tilhørende vilkår ikke vil medføre noen vanskeligheter med 
å ta området i bruk til industriformål, ei heller fordyre en slik prosess.”

Det søkes også om fravik for følgende bestemmelser i byggeteknisk forskrift (TEK 10):
- § 12 – Universell utforming
- § 13 – Krav til lyd, vibrasjon og ventilasjon
- § 14 – Krav til energieffektivitet

Det er sendt ut nabovarsel. Pete Seglem skriver som styreleder i Aarstad eiendom at som 
nabo mot nord motsetter de seg enhver form for aktivitet / bruksendring som vil kunne 
medføre negative konsekvenser i anledning realisering av reguleringsplanen for Svanavågen 
industriområde.

I et tilsvar til nabomerknaden skriver hjemmelshaver at det ikke søkes om bruksendring. Det 
det søkes om er tillatelse til allerede utførte tiltak. Resten av tilsvaret er de samme 
opplysningene som fremkommer i dispensasjonssøknaden som er omtalt ovenfor.

I en redegjørelse som er vedlagt søknaden om tillatelse til tiltak, skriver hjemmelshaver 
følgende:
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Resten av dette brevet inneholder det samme som dispensasjonssøknaden som er omtalt 
ovenfor.

Saksbehandlers vurderinger:
På denne eiendommen har det de siste om lag 15 årene foregått omfattende søknadspliktige 
byggearbeider uten tillatelse. 

For bygningsmyndigheten er det uvesentlig om de ulovlige tiltakene på eiendommen er utført 
av tidligere eller nåværende eier. Skifte av eier gir ingen form for ”amnesti” for ulovlige tiltak. 
Bygningsmyndigheten kan rette pålegg og benytte tvangsmidler mot nåværende eier. De 
privatrettslige forholdene mellom tidligere og nåværende eier blir bygningsmyndigheten 
uvedkommende.

Etter plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd kan det ikke gis dispensasjon dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formåls-
bestemmelse, 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 beslutnings-
grunnlag. 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.”
  
Vurdering av de ulike ulovlige tiltakene:

Fritidsbolig:
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I 1998/99 ble det bygget nytt inngangsparti uten at det var gitt tillatelse til det. Veggen mot 
vest ble i 2010 trukket ca. 0,75 m utover uten at det var gitt tillatelse til det. Det oppgis i 
vedlegg til søknaden at hytta nå har BYA på 61 m2, og BRA på 55 m2. På søknaden fra 1996 
er det oppgitt at daværende hytte hadde både BYA og BRA på 42 m2. Det som er bygget til 
etter 1996 er dermed en økning i BRA på 13 m2 og økning i BYA på 19 m2.

Disse tiltakene var søknadspliktige på de tidspunktene de ble utført. 

Anneks:
Dette ble oppført i tiden etter 1998. I vedlegg til søknaden oppgis det at BYA er 16 m2 og 
BRA er 14 m2. På de vedlagte fasadetegningene er ikke ”grunnmuren” tatt med.

Tiltaket var søknadspliktig på det tidspunktet det ble utført.

Bod:
Denne bygningen ble oppført i tiden etter 1998. Den ble flyttet og utvidet fra 12 m2 til 16 m2 i 
2011 ifølge Pedersen. Målsatte tegninger som er vedlagt viser en bod med BYA på 18 m2.

Både oppføringen og den seinere flyttingen og utvidelsen var søknadspliktige på det 
tidspunktet tiltakene ble utført.

Vinterhage med terrasse:
Denne konstruksjonen ble oppført i 2004. I vedlegg til søknaden er BYA oppgitt til 9 m2 og 
BRA er oppgitt til 8 m2. Når man tar med de delene av terrassen som skal inngå i BYA, er 
oppgitt BYA alt for lite. Vedlagte tegninger viser at terrassen har en BYA på om lag 14 m2.

Tiltaket var søknadspliktig på det tidspunktet det ble utført.

Dispensasjon:
Alle de ovenfor omtalte tiltakene er avhengig av dispensasjon fra arealbruken i gjeldende 
reguleringsplan for at man skal kunne gi tillatelse til dem. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom dispensasjonen vil føre til at hensynet bak den 
bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. På gjeldende reguleringsplan fra 
1999, er denne eiendommen regulert til Byggeområder, Industri. 

Etter byggesakssjefens syn vil en dispensasjon for utvidelse av fritidsboligen fra 42 m2 BYA
til 61 m2 BYA, oppføring av anneks med BYA 16 m2, oppføring og seinere flytting og 
utvidelse av bod med BYA 18 m2 og oppføring av vinterhage med BYA 9 m2 og med 
tilliggende terrasse med BYA 14 m2, både hver for seg og samlet føre til at hensynene bak 
reguleringsformålet blir vesentlig tilsidesatt. Dersom Planteknisk utvalg støtter dette synet, 
kan det ikke gis dispensasjon selv om man måtte komme til at fordelene ved en 
dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

At hjemmelshaver vil ha fordeler av at det gis midlertidig dispensasjon, slik at de ulovlig 
oppførte tiltakene kan bli stående lovlig midlertidig, er uomtvistelig. Ulempene ved en 
dispensasjon er at gjennomføringen av utbygging i samsvar med gjeldende reguleringsplan 
vil kunne bli vanskeliggjort og / eller fordyret / forsinket. Byggesakssjefen er derfor av den 
oppfatning at fordelene ved en dispensasjon ikke er klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering.

Muligheten for å gi midlertidig dispensasjon.
Plan- og bygningsloven § 19-3 omhandler muligheten for å gi midlertidig dispensasjon:

§ 19-3. Midlertidig dispensasjon
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Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Ved dispensasjonstidens 
utløp eller ved pålegg må søkeren uten utgift for kommunen fjerne eller endre det utførte, 
eller opphøre med midlertidig tillatt bruk, eller oppfylle det krav det er gitt utsettelse med, og 
hvis det kreves, gjenopprette den tidligere tilstand.

Dispensasjon kan gjøres betinget av erklæring der også eier eller fester for sin del 
aksepterer disse forpliktelser. Erklæringen kan kreves tinglyst. Den er bindende for 
panthavere og andre rettighetshavere i eiendommen uten hensyn til når retten er stiftet og 
uten hensyn til om erklæringen er tinglyst. 

Byggesakssjefen anbefaler at man ikke innvilger midlertidig dispensasjon med den 
begrunnelse at en slik midlertidig dispensasjon vil kunne forsinke, fordyre og / eller 
vanskeliggjøre gjennomføring av tiltak som er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Ulovlighetsgebyr / overtredelsesgebyr.
Byggesakssjefen har i tidligere korrespondanse med hjemmelshaver forhåndsvarslet at det 
kan bli aktuelt å ilegge ulovlighetsgebyr for det merarbeid seksjon byggesak har hatt i 
forbindelse med de ulovlige tiltakene. 

For de søknadspliktige tiltakene som er utført uten tillatelse etter at den nå gjeldende plan-
og bygningsloven trådte i kraft, dvs. fra den 01.07.10, kan det ilegges overtredelsesgebyr. 
Dette vil gjelde følgende tiltak:

- Riving av tidligere bod med grunnflate 12 m2, og oppføring av en bod med grunnflate 
18 m2 på et annet sted.

- Utvidelse av fritidsbolig med 0,75 m mot vest.

Muligheten for å ilegge overtredelsesgebyr er nærmere omtalt i saksbehandlingsforskriftens 
§ 16. Ifølge § 16-1 første ledd bokstav a, kan privatperson som utfører eller lar utføre tiltak 
som nevnt i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 20-2 uten at det foreligger nødvendige 
tillatelser ilegges et gebyr på inntil kr. 25.000,- i de tilfeller tiltak ikke i det vesentlige er i 
samsvar med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

I § 16-2 finner man opplysninger om utmåling av overtredelsesgebyr. De momentene som 
det kan legges vekt på er:

Vurderingskriterier Saksbehandlers vurdering
- hvor alvorlig overtredelsen er. De to tiltakene som er utført etter 

01.07.10 anses som relativt omfattende 
og dermed alvorlige.

- om eventuelt pålegg som nevnt i plan- og 
bygningsloven § 32-8 bokstav g til l er fulgt.

Ingen pålegg er gitt ennå.

- om overtrederen åpenbart kjente til at 
handlingen var i strid med krav gitt i eller 
med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Det er grunn til å regne med at tiltaks-
haver visste at man ikke kan utvide en 
bygning med 0,75 m på en side, og at
riving og deretter oppføring av en noe 
større bod med BYA på 18 m2 et annet 
sted ikke kan utføres, uten at dette er 
søknadspliktig.

- om overtrederen ved gjentatte anledninger 
har vært ansvarlig for forhold som kan 
medføre overtredelsesgebyr.

Dette er første gang tiltakshaver har vært 
i en situasjon overfor Eigersund 
kommune der overtredelsesgebyr er 
aktuelt.

- om overtredelsen bidrar til økonomisk 
gevinst, herunder om overtredelsen 
medfører at tiltaket eller eiendommen får en 

De to tiltakene vil fører til at eiendommen 
får en markert høyere økonomisk verdi. 
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markert høyere økonomisk verdi.
- om overtredelsen er gjort i vinnings hensikt. Saksbehandler legger til grunn at 

tiltakene er gjort for å få en mer 
hensiktsmessig fritidseiendom.

- om overtredelsen er gjort av profesjonelle 
aktører.

Tiltakshaver er ikke profesjonell aktør.

- om overtredelsesgebyret vil virke urimelig ut 
fra overtrederens økonomiske situasjon.

Foreslått overtredelsesgebyr antas ikke å 
virke urimelig ut fra overtrederens 
økonomiske situasjon.

Byggesakssjefen anbefaler at det forhåndsvarsles overtredelsesgebyr på kr. 10.000,- til 
hjemmelshaver på grunnlag av de to nevnte tiltakene, og at man dermed ikke ilegger 
ulovlighetsgebyr.

Forhåndsvarsel om pålegg om å rive ulovlige byggearbeider.
Byggesakssjefen anbefaler Planteknisk utvalg å forhåndsvarsle at det kan bli fattet vedtak 
om at alle de ulovlig utførte tiltakene som er utført etter 1996 skal rives innen 6 måneder 
etter at endelig vedtak i saken foreligger. Grunnen til at det anbefales å forhåndsvarsle 
pålegg på ny, er at annekset ikke var nevnt i det første forhåndsvarselet som ble sendt 
administrativt den 19.10.12.

Anbefaling.
Byggesakssjefen anbefaler at søknaden om tillatelse til tiltak og midlertidig dispensasjon fra 
arealbruken i gjeldende reguleringsplan avslås med den begrunnelse at en dispensasjon vil 
føre til at hensynet bak vedtatt arealbruk i gjeldende reguleringsplan blir vesentlig tilsidesatt 
og at fordelene ved en dispensasjon ikke er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
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Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til de allerede utførte tiltakene på 
gnr. 7, bnr. 88, samt søknaden om midlertidig dispensasjon fra arealbruken i gjeldende 
reguleringsplan, og har etter en samlet vurdering kommet til at utvalget vil anbefale at 
midlertidig dispensasjon fra arealbruken i gjeldende reguleringsplan innvilges fram til det blir 
behov for å innløse denne eiendommen til industriformål. Etter Planteknisk utvalgs syn vil 
ikke en midlertidig dispensasjon føre til at hensynene bak formålsparagrafen i plan- og 
bygningsloven eller den bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Videre er 
det Planteknisk utvalgs syn at fordelene ved en dispensasjon vil være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.
Fordeler:

1.
2.

Ulemper:
1.
2.

Følgende vilkår vil bli stilt dersom det vedtas å gi midlertidig dispensasjon:
1. Hjemmelshaver må underskrive en erklæring som inneholder opplysninger om at de 

bygningene og delene av bygningene som det ikke er søkt om og gitt tillatelse til ikke 
skal inngå i verdien ved taksering av eiendommen i forbindelse med innløsning for å 
utnytte eiendommen til det reguleringsformålet som gjeldende reguleringsplan viser.
Erklæringen må videre inneholde en opplysning om at ulovlig oppførte bygninger og 
deler av bygninger skal fjernes for hjemmelshavers regning og risiko i forbindelse 
med en slik innløsning. 

2. Erklæringen skal utarbeides og tinglyses på grunneiendommen for hjemmelshavers 
kostnad.

Før endelig vedtak i saken, sendes søknaden på høring til berørte statlige og regionale 
myndigheter, samt til Eigersund havnevesen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 19-3, jf. Reguleringsplan 
for industriområde Svanavågen, vedtatt av Kommunestyret den 11.10.99, sak 102/99. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

275673
Ett-trinns søknadsbehandling, fritidsbolig gnr. 7 bnr. 88 - Roar Pedersen, 
Svanavågen

275676 Søknad om midl. disp. fra reguleringsplan
275677 Ang. søknad om fravik fra Tek
275679 Vedr. nabovarsel - Pete Seglem
275680 Svar på naboanmerkning - Pete Seglem
275681 Situasjonskart
275683 Søknad om tillatelse til allerede utførte tiltak
282658 40 Fasader - Hytte pr. 10.05.13.pdf
282659 41 Plan 1. etg. - Hytte pr. 10.05.13.pdf
282660 20 Fasader - Bod pr. 10.05.13.pdf
282661 21 Plan 1. etg. - Bod pr. 10.05.13.pdf
282662 30 Fasader - Anneks pr. 10.05.13.pdf
282663 31 Plan 1. etg. - Anneks pr. 10.05.13.pdf
282664 10 Fasader - Vinterhage pr. 10.05.13.pdf
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282665 11 Plan 1. etg. - Vinterhage pr. 10.05.13.pdf
278248 Reg plan Svanavågen.pdf
278249 Tegnforklaring Svanavågen.pdf
278250 Reg bestemmelser Svanavågen.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 11.07.2012 Roar Pedersen
Byggeaktivitet fritidsbolig gnr. 7 bnr. 88 - Roar 
Pedersen

2 I 13.08.2012 Roar Pedersen Byggeaktivitet fritidsbolig gnr. 7 bnr. 88

3 U 24.08.2012
Gro Kristin 
Haugvaldstad

Byggeaktivitet fritidsbolig gnr. 7 bnr. 88 før 2010.

4 I 02.10.2012
Gro Kristin 
Haugvaldstad

Byggeaktivitet fritidsbolig gnr. 7 bnr. 88

5 U 19.10.2012 Roar Pedersen
Byggeaktivitet fritidsbolig gnr. 7 bnr. 88 - Roar 
Pedersen. Forhåndsvarsel om pålegg.

6 I 12.11.2012 Roar Pedersen Vedr. byggeaktivitet fritidsbolig gnr. 7 bnr. 88

8 I 14.02.2013
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Kopi av utsendt nabovarsel - byggeaktivitet 
fritidsbolig gnr. 7 bnr. 88, Svanavågen

9 I 21.02.2013 Aarstad Eiendom AS
Gjenpart av nabomerknad gnr. 7 bnr. 88 - Roar 
Pedersen, Svanavågen

10 I 04.03.2013 Kystbygg AS
Ett-trinns søknadsbehandling, fritidsbolig gnr. 7 
bnr. 88 - Roar Pedersen, Svanavågen

11 U 26.04.2013 Bjørn Åge Maribu Byggearbeider gnr. 7 bnr. 88

12 I 13.05.2013 Ove H. Klausen
Hytte, anneks, bod og vinterhage gnr. 7 bnr. 88, 
Svanavågen - tegninger pr. 10.05.13

Parter i saken:
            
TIL Roar Pedersen Vakthusveien 5 4158 BRU

Aarstad Eiendom AS Postboks 147 4379 EGERSUND
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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
151/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

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.

14.05.2013 Planteknisk utvalg

Møtebehandling:
ROGER SÆSTAD (AP) foreslo slikt utsettelsesforslag:

”Saken utsettes for befaring.”
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Votering utsettelsesforslag:
Roger Sæstads forslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling kom dermed ikke til votering.

PTU-116/13 Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Vedtaket er enstemmig.

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.
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 
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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:
- 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.
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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 
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. 
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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:
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 
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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:
            
TIL Andreas Leidland / 

Kenneth Eie Pettersen
Ytstebrødveien 175 / 
Kjersåsveien 15

4373 EGERSUND

SØK Seglem & Åse as Storevollsveien 11 4372 EGERSUND

Side 866 av 999



Side 867 av 999



Side 868 av 999



Side 869 av 999



Side 870 av 999



Side 871 av 999



Side 872 av 999



Side 873 av 999



Side 874 av 999



Side 875 av 999



Side 876 av 999



Side 877 av 999



Side 878 av 999



Side 879 av 999



Side 880 av 999



Side 881 av 999



Side 882 av 999



Side 883 av 999



Side 884 av 999



Side 885 av 999



Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.04.2013
Arkiv: :GBR-7/58, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
12/1411
Journalpostløpenr.:
13/3965

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

Teknisk avdeling
Seksjon byggesak
Jarle Valle
Byggesakssjef
51 46 83 20
jarle.valle@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
152/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

Søknad om tillatelse til utførte tiltak. Gnr. 7 bnr. 58 - Bjørg 
Karin Olsen & Kristi  Konowsen Skadberg, Fiskarvik
  

Sammendrag:
Etter at det ble avdekket fra kommunens side at det hadde foregått omfattende bygging uten 
tillatelse på gnr. 7, bnr. 58, er det nå søkt om tillatelse til de aktuelle tiltakene, samt om 
dispensasjon fra arealbruken i gjeldende reguleringsplan.
Det anbefales at søknaden om dispensasjon avslås og at det vedtas å gi pålegg om å rive de 
ulovlig utførte tiltakene. Det anbefales også at det vedtas dagbøter på kr. 300,- per 
kalenderdag dersom ikke vedtaket gjennomføres innen angitt frist. Det anbefales videre at 
det vedtas å ilegge ulovlighetsgebyr på kr. 9.524,- til hjemmelshaver. 

Saksgang:
Søknaden avgjøres av Planteknisk utvalg. Partene har klagerett på punkt 1, 2 og 3 i forslaget 
til vedtak dersom det blir vedtatt, og kan søke om redusert ulovlighetsgebyr i punkt 4.

Rådmannens forslag til vedtak 30.04.2013:

Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til de allerede utførte tiltakene på 
gnr. 7, bnr. 58, samt søknaden om dispensasjon fra arealbruken i gjeldende reguleringsplan, 
og har etter en samlet vurdering kommet til at:

1. Søknaden om dispensasjon må avslås ettersom en dispensasjon vil føre til at 
hensynet bak arealbruken i gjeldende reguleringsplan (byggeområde / industri) vil bli 
vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved en dispensasjon ikke er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Når det gjelder fordeler og ulemper, vises det til 
saksforelegget, under Saksbehandlers vurderinger. Planteknisk utvalg har vurdert 
muligheten for å anbefale en midlertidig dispensasjon, men har kommet til at heller 
ikke det kan anbefales, med de samme begrunnelsene som gjelder varig 
dispensasjon. 

2. I samsvar med tidligere forhåndsvarsel vedtar Planteknisk utvalg å gi pålegg om at 
alle ulovlige byggearbeider som er utført rives innen 6 måneder etter at endelig 
vedtak i saken foreligger:
 Utvidelse av fritidsbolig
 Bygging av bod ved sjøen
 Bygging av tak over båtstø

3. I samsvar med tidligere forhåndsvarsel vedtar Planteknisk utvalg å ilegge 
tvangsmulkt i form av dagbøter på kr. 300,- per kalenderdag dersom vedtaket ikke er 
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etterkommet innen angitt frist, fram til vedtaket er etterkommet. Dersom et pålegg 
ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med forelegg som 
kan få samme virkning som en rettskraftig dom.

4. Hjemmelshaver ilegges et ulovlighetsgebyr på kr. 9.524,- for det merarbeidet 
bygningsmyndigheten har hatt i forbindelse med de ulovlige tiltakene.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19-2, 19-3, 32-3, 32-5. jf. 
Reguleringsplan for industriområde Svanavågen, vedtatt av Kommunestyret den 11.10.99, 
sak 102/99. 

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:
I forbindelse med behandlingen av en annen byggesak i Fiskarvik, har det kommet fram 
påstander om at andre fritidsboliger i området ikke er oppført i samsvar med gitte tillatelser / 
godkjente tegninger. En besiktigelse i området tydet på at bygningene på gnr. 7, bnr. 58 ikke 
er i samsvar med gitte tillatelser.

Byggesakssjefen skrev et brev til dagens hjemmelshavere Kristi Konowsen Skadberg og 
Bjørg Karin Olsen den 11.07.12, der det blir innledet slik som i avsnittet ovenfor. Det står 
videre i brevet at i april 2002 ble det sendt inn melding om tiltak i form av tilbygg til 
fritidsboligen. Daværende bygning var på 32 m2, og det var ønsket en tilbygging på 30 m2. 
Meldingen ble avslått i byggesakssjefens vedtak av den 16.04.02. Dette avslaget ble 
påklaget og Miljøstyret behandlet klagen i møte den 24.06.02. Klager fikk ikke medhold av 
Miljøstyret. Fylkesmannen i Rogaland stadfestet byggesakssjefens vedtak ved brev av den 
16.10.02.

Etter dette finner vi ingen søknad om tilbygging av fritidsboligen eller andre byggetiltak på 
eiendommen, med unntak av ny avkjørsel fra Hovlandsveien og innlegging av vann og avløp. 

Byggesakssjefen ba derfor om en skriftlig redegjørelse for de søknadspliktige tiltakene som 
er gjennomført på eiendommen etter at nåværende hjemmelshavere overtok denne 
eiendommen i 1998, samt hvilke tillatelser som er gitt til disse tiltakene. Dette gjelder også 
tiltak i strandsonen. 

Den 14.08.12 svarte Konowsen Skadberg og Olsen i brev til byggesakssjefen. De overtok 
eiendommen etter foreldrene i 1998. Det sto da en gammel hytte fra 1938 på eiendommen. 
På eiendommen sto det i 1998 også utedo / bod og brønnhus. I 2002 ble det søkt om 
renovering / utvidelse av daværende hytte. De fikk avslag på denne søknaden. Klagen på 
avslaget førte ikke fram.

I forbindelse med renovering av hytta / terrassen i 2003 valgte de likevel å utvide hytta med 
30 m2, slik at den ble beboelig for 2 familier. 2 små soverom og en liten kjøkkenkrok. 
Utbygget ble bygget med skråtak / torvtak slik at det ifølge hjemmelshaverne sklir fint inn i 
terrenget bak hytta.

De skriver så om tilknytning av vann og avløp og den nye atkomstveien som de søkte om i 
2009 og fikk tillatelse til. I forbindelse med innlegging av vann og avløp, ble det bygget til 
ytterligere 2,5 m2. 
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De har sett opp en bod / levegg i strandsonen, mot båtmarinaen pga. innsyn. Den er ca. 11 
m2. De skriver videre at det fantes et gammelt båtstø på eiendommen. Dette har blitt renovert 
og det er bygget et halvtak over med torv / gress. De oppbevarer båtene her om vinteren.

Den 19.10.12 skrev så byggesakssjefen til hjemmelshaverne. I brevet skriver 
byggesakssjefen innledningsvis om historikken i saken. Størrelsen på det omtalte halvtaket 
er ikke oppgitt, men ifølge kommunens kartverk kan det være ca. 35-40 m2.

Tiltak uten tillatelse.
Slik byggesakssjefen vurderer tilgjengelig informasjon er følgende tiltak gjennomført uten 
tillatelse i perioden fra 1998 – 2012:

- Utvidelse av fritidsboligen med ca 32,5 m2.
- Bygging av bod ved sjøen,ca. 11 m2.
- Bygging av tak over båtstø.

Søknadspliktige tiltak.
Reglene i hele den aktuelle perioden har vært at frittliggende bygninger med bebygd areal 
inntil 15 m2 på bebygd eiendom kunne oppføres uten tillatelse. Det er imidlertid flere 
begrensninger i denne bestemmelsen. Bl.a. må ikke tiltaket være i strid med bestemmelser 
som er gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, deriblant i strid med reguleringsplan. 
Ethvert byggverk som ikke er industriformål på denne eiendommen, vil være i strid med 
reguleringsplanen. Dermed er ethvert byggetiltak på denne eiendommen søknadspliktig.

Mulighet til å søke om tillatelse.
Plan- og bygningsloven er ikke til hinder for at det søkes om tillatelse til et tiltak som allerede 
er utført før tillatelse er gitt. De har derfor anledning til å søke om tillatelse til de tiltak som 
allerede er utført. Vi gjør oppmerksom på at eiendommen ligger i område som er regulert til 
industri. En tillatelse til utvidelse av fritidsboligen, oppføring av bod, oppføring av tak over 
båtstø, er derfor avhengig av dispensasjon fra formålet i reguleringsplanen. Betingelsene for 
at det skal kunne gis dispensasjon er som følger etter nå gjeldende plan- og bygningslov:

- Dispensasjonen må ikke føre til at hensynene bak formålsparagrafen i plan- og 
bygningsloven eller hensynene bak den bestemmelsen det søkes dispensasjon fra 
blir vesentlig tilsidesatt.

- Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

Erfaringsmessig skal det mye til for å få slik dispensasjon.

Eigersund kommune har vedtatt et gebyrregulativ som finnes på kommunens hjemmesider. 
Her fremkommer gebyrene for ulike tiltak, samt for søknader om dispensasjon. 
Se www.eigersund.kommune.no. Benytt ”Tjenester fra A-Å”, ”Byggetillatelse”, ”Pris for 
tjenesten”.

Forhåndsvarsel om pålegg.
De forhåndsvarsles herved om at byggesakssjefen vurderer å fremme en sak der det kan bli 
fattet vedtak med pålegg om at hytta skal tilbakeføres til tidligere omfang (32 m2), at boden 
skal fjernes, samt at taket over båtstøet skal fjernes, innen 6 måneder etter at endelig vedtak 
i saken foreligger. Vedtak kan også inneholde en tvangsmulkt inntil et pålegg om 
tilbakeføring er etterkommet. Tvangsmulkten kan få form av dagbøter i en størrelse på kr 
300,- per kalenderdag inntil vedtaket er etterkommet. Dersom et pålegg ikke etterkommes 
innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med forelegg som kan få samme virkning 
som en rettskraftig dom.

Det er også aktuelt å ilegge Dem gebyr for det merarbeid kommunen har i forbindelse med 
de ulovlige byggearbeidene som er foretatt, kr 9.411,-.
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Et eventuelt vedtak med pålegg vil være hjemlet i plan- og bygningsloven § 32.

Før en slik sak fremmes for Planteknisk utvalg, gis De anledning til å uttale Dem til dette 
forhåndsvarselet innen 15.11.12. Eventuelle merknader sendes til Eigersund kommune, 
postboks 580, 4379 Egersund.

Den 12.11.12 svarte Konowsen Skadberg og Olsen på forhåndsvarselet. De gjentar 
innledningsvis litt om historikken. De skriver videre at de er to familier som eier eiendommen. 
For at de skulle kunne bruke den, valgte de å utvide hytta med 30 m2. De var enige om 
utvidelsen og de satte sin lit til at Eigersund kommune ville se urettferdigheten i området, 
gjøre nye vurderinger og behandle alle likt hvis det skulle bli sett søkelys på området. Det er 
ifølge brevskriverne 6 gamle hytter i Svanavågen. Alle ligger i det samme industriområdet og 
med samme skjebne hengende over seg. Det er komplett umulig for dem å forstå den 
forskjellsbehandling dette området har vært utsatt for. To hytter har ifølge brevskriverne fått 
tillatelse, en før og en etter deres søknad. 

De skriver videre at flere ganger har det vært flyttet på streker / grenser på reguleringsplanen 
for dette området. De har tidligere sendt inn forslag om endringer. Formålet for området er 
også blitt endret, seinest da Svanen småbåthavn ble regulert inn. De mener at 
reguleringsplanen bør revurderes, slik at hyttene i Svanavågen kan få dispensasjon til små 
utvidelser / renoveringer. 

Konowsen Skadberg og Olsen skriver videre at Svanavågen trolig har vært industriområde 
siden slutten av 60-tallet ifølge deres foreldre. De redegjør så for hva som skjedde på 1980-
tallet da AS Turisten opparbeidet deler av området, med utfylling / deponi av stein sør for 
deres tomt. Dette var til stor sjenanse for dem og skapte mange problemer på deres 
eiendom, særlig angående vann. De har seinere ryddet opp i dette selv. De føler seg 
”motarbeidet” av byråkratiet. De håper at det kan være mulig å få dispensasjon i denne 
byggesaken. De ser bare fordeler, og ingen ulemper ved en dispensasjon. Området har blitt 
modernisert og forskjønnet og tiltakene har ikke vært til ulempe for noen, skriver de. 

De stiller seg bak Sigvart Bilstads alternative løsning fra den 24.06.02. Det de ber om å få 
beholde er fortsatt en enkel hytte på ca. 60 m2, som består av 2 små soverom, ett til hver 
familie, åpen stue / kjøkkenløsning og et lite bislag med toalett. De presiserer at vi lever i 
2012 og de ser det nesten umulig å bruke en hytte på 32 m2 slik den ble bygget i 1938. De 
håper at ”sunt folkevett” kan seire og at de får beholde hytta slik den er nå. 

Når det gjelder tiltakene i strandsonen, så gjentar de opplysningene fra den 14.08.12. De 
påpeker at ingen av tiltakene i strandsonen hindrer offentlig ferdsel på området. 

Avslutningsvis skriver de at skattelegging av eiendommen / hytte og vann og avløp etter 
areal er en vinn-vinn situasjon for kommunen og dem, inntil konkrete planer for området 
foreligger. 

De vil følge opp denne saken med en søknad om tillatelse / dispensasjon for de tiltak som er 
utført. Det arbeides med søknad som vil bli ettersendt.

Den 15.02.13 undertegnet Kystbygg AS søknad om tillatelse til de tiltakene som er 
gjennomført på eiendommen. Søknaden er registrert inn i kommunen den 20.02.13. Det 
søkes om tillatelse til:

- utvidelse av fritidsboligen
- oppføring av bod / levegg
- oppføring av tak over båtstø
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Det søkes samtidig om dispensasjon fra reguleringsplan for Svanavågen industriområde. 

I dispensasjonssøknaden skriver Olsen og Konowsen Skadberg at tiltakene allerede er 
utført. De viser til sin uttalelse fra den 12.11.12. Det ene tilbygget på fritidsboligen ligger på 
hyttas bakside, inn i en skråning mot hovedveien. De skriver at tilbygget ikke er til noen 
visuell sjenanse for noen parter. Det andre tilbygget er erstatning for et tidligere bislag som 
før var plassert på baksiden av fritidsboligen. Det tidligere bislaget var ca. 5 m2. Det nye er 
10 m2. Dette inneholder også bad, noe de mener er et ”must” i dagens samfunn. 

Når det gjelder den kombinerte boden / leveggen mot marinaen, så ble denne ifølge Olsen 
og Konowsen Skadberg oppført for å skjule for innsyn til deres eiendom. Taket over gammelt 
båtstø skjules ifølge Olsen og Konowsen Skadberg av busker, og glir inn i terrenget. 

De søker om dispensasjon fra reguleringsplanen for utvidelse av fritidsbolig, samt for 
oppføring av bod og tak over båtstø i område som er regulert til byggeområde for industri.

Tiltakene vil etter deres mening ikke sette til side hensynene bak bestemmelsen det søkes 
om dispensasjon fra. De skriver videre at området fra gammelt av har vært område for 
fritidsboliger. Området er ”i nyere tid” omregulert til industriområde. Så lenge det ikke har 
vært interesse for området til industriområde, har man kunnet benytte de eksisterende 
fritidsboligene. De skriver videre at de tiltakene som er utført, er for å prøve å tilfredsstille 
dagens krav til standard noenlunde. Ved en eventuell framtidig innløsning av eiendommen vil 
ikke de omsøkte tiltakene påvirke en verditakst, skriver de. De kan ikke se at tiltaket skulle 
tilsidesette de regulerte formål, men for dem er det av stor betydning for bruken av deres 
landssted som har vært i familiens eie i generasjoner. På bakgrunn av dette kan de ikke se 
at ulempene ved å gi dispensasjon skulle være større enn fordelene tiltakene vil gi for dem i 
form av at bebyggelsen nå er oppgradert til et minimum av dagens standard.

Det søkes samtidig om fravik fra bestemmelsene i TEK 10 for eksisterende fritidsbolig:
§ 12 universell utforming
§ 13 krav til lyd, vibrasjon og ventilasjon
§ 14 krav til energieffiktivitet

Plan- og bygningslovens § 31-2 ”Tiltak på eksisterende byggverk” gir i fjerde ledd kommunen 
mulighet for å gi tillatelse til ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når 
det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader. 
Kravet er at ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. 
Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen.

Det er sendt ut nabovarsel. Det er innkommet merknader fra en av naboene: Marine 
Technologies LLC i Hovlandsveien 44. De skriver i en e-post av den 12.12.12 at de er på jakt 
etter større lokaler og at de på prinsipielt grunnlag er motstandere av at nabotomter 
bebygges i ennå større grad. De skriver videre at området rundt dem i hovedsak er regulert 
til næringsområde, og de håper at alt som er regulert som næring kan brukes til dette 
formålet etter hvert.  Ove Klausen, som bistår ansvarlig søker, svarer i en e-post av den 
13.12.12 at det ikke skal bygges noe mer på den aktuelle eiendommen. Det som det nå 
søkes om, er tillatelse til allerede oppførte bygg / tilbygg. I en e-post av den 05.02.13 skriver 
Marine Technologies LLC at de opprettholder sine merknader.

  

Saksbehandlers vurderinger:
På denne eiendommen har det de siste 10-12 årene foregått omfattende byggearbeider uten 
tillatelse. Alle de ulovlige tiltakene er av en slik karakter at det kreves dispensasjon fra 
arealbruken i gjeldende reguleringsplan for at det skal kunne gis tillatelse til tiltakene.
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Etter plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd kan det ikke gis dispensasjon dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formåls-
bestemmelse, 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 beslutnings-
grunnlag. 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.”
  
Vurdering av de ulike ulovlige tiltakene:

Fritidsbolig:
En tegning som var vedlagt søknaden fra 2002 viser at fritidsboligen da hadde en grunnflate 
på 4,0 x 8,3 m = 33,2 m2. Ved tilbygging er BYA ifølge søknaden fra i år økt til 99 m2, mens 
BRA er økt til 71,6 m2. 

Tiltakene var søknadspliktige på de tidspunktene de ble utført.

Bod.
BYA oppgis i søknaden å være 11 m2. 

Tiltaket var søknadspliktig på det tidspunktet det ble utført.

Tak over båtstø.
Taket oppgis i søknaden å ha BYA på 32 m2.

Tiltaket var søknadspliktig på det tidspunktet det ble utført.

Dispensasjon:
Alle de ovenfor omtalte tiltakene er avhengig av dispensasjon fra arealbruken i gjeldende 
reguleringsplan for at man skal kunne gi tillatelse. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom dispensasjonen vil føre til at hensynet bak den 
bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. På gjeldende reguleringsplan fra 
1999, er denne eiendommen regulert til Byggeområder, Industri. 

Etter byggesakssjefens syn vil en dispensasjon for utvidelse av fritidsboligen fra 33 m2 BRA 
til 72 m2 BRA, oppføring av bod / levegg med BYA 11 m2 og oppføring av tak over båtstø på 
BYA 32 m2, både hver for seg og samlet føre til at hensynene bak reguleringsformålet blir 
vesentlig tilsidesatt. Dersom Planteknisk utvalg støtter dette synet, kan det ikke gis 
dispensasjon selv om man måtte komme til at fordelene ved en dispensasjon er klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering. 
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At hjemmelshaver vil ha fordeler av at det gis dispensasjon, slik at de ulovlig oppførte 
tiltakene kan bli stående lovlig, er uomtvistelig. Ulempene ved en dispensasjon er at 
gjennomføringen av utbygging i samsvar med gjeldende reguleringsplan vil kunne bli 
vanskeliggjort og / eller fordyret / forsinket. Bygningene i strandsonen er med og privatiserer 
dette området i stor grad. Byggesakssjefen er derfor av den oppfatning at fordelene ved en 
dispensasjon ikke er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Muligheten for å gi midlertidig dispensasjon.
Selv om det er søkt om varig dispensasjon, finner byggesakssjefen det rett å drøfte 
muligheten for å gi midlertidig dispensasjon.

Plan- og bygningsloven § 19-3 omhandler muligheten for å gi midlertidig dispensasjon:

§ 19-3. Midlertidig dispensasjon

Midlertidig dispensasjon kan gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Ved dispensasjonstidens 
utløp eller ved pålegg må søkeren uten utgift for kommunen fjerne eller endre det utførte, 
eller opphøre med midlertidig tillatt bruk, eller oppfylle det krav det er gitt utsettelse med, og 
hvis det kreves, gjenopprette den tidligere tilstand.

Dispensasjon kan gjøres betinget av erklæring der også eier eller fester for sin del 
aksepterer disse forpliktelser. Erklæringen kan kreves tinglyst. Den er bindende for 
panthavere og andre rettighetshavere i eiendommen uten hensyn til når retten er stiftet og 
uten hensyn til om erklæringen er tinglyst. 

Byggesakssjefen anbefaler heller ikke at man innvilger midlertidig dispensasjon med den 
begrunnelse at en slik midlertidig dispensasjon vil kunne forsinke, fordyre og / eller 
vanskeliggjøre gjennomføring av tiltak som er i samsvar med gjeldende reguleringsplan, 
samt at bygningene i strandsonen er med og privatiserer området i stor grad.

Ulovlighetsgebyr / overtredelsesgebyr.
Byggesakssjefen har i tidligere korrespondanse med hjemmelshaver varslet at det kan bli 
aktuelt å ilegge ulovlighetsgebyr for det merarbeid seksjon byggesak har hatt i forbindelse 
med de ulovlige tiltakene. 

Det er ikke grunn til å tro at noen av de aktuelle tiltakene er utført etter at aktuell del av den 
nå gjeldende plan- og bygningsloven trådte i kraft, dvs. fra den 01.07.10. Det er dermed ikke 
hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr. Byggesakssjefen anbefaler at det ilegges 
ulovlighetsgebyr.

Vedtak om pålegg om å rive ulovlige byggearbeider.
Byggesakssjefen har i 2012 sendt forhåndsvarsel om at det kunne bli fattet vedtak om at 
fritidsboligen skal tilbakeføres til tidligere omgang (33 m2), og at både boden og taket over 
båtstøet skal fjernes innen 6 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger. Det 
anbefales nå at Planteknisk utvalg fatter vedtak i samsvar med forhåndsvarselet.

Vedtak om tvangsmulkt i form av dagbøter dersom vedtaket om tilbakeføring / riving ikke er 
gjennomført innen vedtatt frist.
Byggesakssjefen anbefaler at Planteknisk utvalg i samsvar med tidligere forhåndsvarsel 
vedtar å ilegge tvangsmulkt i form av dagbøter på kr. 300,- per kalenderdag dersom vedtaket 
ikke er etterkommet innen angitt frist, fram til vedtaket er etterkommet. Dersom et pålegg 
ikke etterkommes innen fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med forelegg som kan få 
samme virkning som en rettskraftig dom.

Fravik fra TEK 10.
Dersom det blir gitt dispensasjon fra arealbruken i gjeldende reguleringsplan, vil 
byggesakssjefen anbefale at det gis fravik fra de 3 aktuelle paragrafene i TEK 10.
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Anbefaling.
Byggesakssjefen anbefaler at søknaden om tillatelse til tiltak og om dispensasjon fra 
arealbruken i gjeldende reguleringsplan avslås med den begrunnelse at en dispensasjon vil 
føre til at hensynet bak vedtatt arealbruk i gjeldende reguleringsplan blir vesentlig tilsidesatt 
og at fordelene ved en dispensasjon ikke er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

Usaklig forskjellsbehandling?
I brevet av den 12.11.12 hevdes det at det er gjort forskjellsbehandling av de 6 gamle 
hyttene i Svanavågen. Vi vil derfor kort beskrive de aktuelle eiendommene / sakene.

Gnr. 7, bnr. 88.
Denne eiendommen, som ligger like nord for angjeldende eiendom er for tiden under 
tilsvarende saksbehandling som angjeldende eiendom, ettersom det også her er oppdaget 
ulovlige byggearbeider. Det er ikke gitt tillatelse til oppføring eller utvidelse av bygninger på 
denne eiendommen.

Gnr. 8, bnr. 124.
Også her er det oppdaget ulovlige byggearbeider. Det er gitt avslag på søknad om utvidelse 
av fritidsbolig. Det foreligger pålegg om å tilbakeføre bygningen til tidligere omfang. Denne 
saken er til klagebehandling.

Gnr. 8, bnr. 112.
I 2000 ble det sendt inn melding om tiltak for oppføring av tilbygg og terrasse til eksisterende 
fritidsbolig. Miljøstyret vedtok den 06.05.02 at det skulle gis byggetillatelse for oppføring av 
tilbygg og terrasser i samsvar med søknad av den 28.04.00. Det ble gitt dispensasjon fra 
formålet fiskerihavn i dagjeldende reguleringsplan for Svanavågen, som i ettertid er erstattet 
av reguleringsplan for Fiskarvik på denne eiendommen. Utvidelsen var ca 21 m2.

Gnr. 8, bnr. 128.
I 2005 ble det søkt om tillatelse til å rive deler av eksisterende fritidsbolig, samt tillatelse til å 
føre opp et tilbygg. Etter tilbygget fikk hytta et totalt areal på 41 m2. I møte den 09.03.06 
vedtok Miljøutvalget å gi dispensasjon fra reguleringsformål fiskerihavn, samt å godkjenne 
søknaden. Også dette vedtaket ble fattet mens reguleringsplanen for Svanavågen gjaldt for 
denne eiendommen. Fylkesmannen hadde ingen merknader i saken.

Gnr. 8, bnr. 109.
For denne eiendommen foreligger det ingen søknader om bygninger. Eksisterende bygning 
er trolig oppført før det ble innført søknadsplikt for slike bygninger her.

De to tillatelsene til utvidelse av fritidsbolig som er gitt i dette området ble gitt mens plan- og 
bygningsloven av 1985 gjaldt. Ifølge § 7 i den loven kunne det gis dispensasjon dersom det 
forlå særlige grunner. Det var denne bestemmelsen søknaden fra 2002 på angjeldende 
eiendom ble testet opp mot.

Disse to tillatelsene som ble gitt gjelder dessuten en annen reguleringsplan enn den som 
gjelder for gnr. 7, bnr. 58. Selv om fritidsboligene ligger nær hverandre geografisk, ligger de 
altså i hver sine reguleringsplaner og har ulike reguleringsformål. Konklusjon når det gjelder 
søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsformål vil da kunne bli ulik uten at det kan 
påberopes usaklig forskjellsbehandling. 
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Også i klagen fra 2002 mener hjemmelshaverne seg forskjellsbehandlet. I Fylkesmannens 
brev av 16.10.02 fremkommer blant annet følgende setning: ” Det fremkommer ikke 
opplysninger i saken som tyder på at klager er blitt forskjellsbehandlet ved dette vedtaket.”

Den søknaden som nå er innlevert, skal behandles etter nå gjeldende plan- og bygningslov. 
Som det fremkommer ovenfor i sitatet fra brevet av den 19.10.12, er det i dag andre krav 
som må være oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon, enn de vilkårene som gjaldt 
under tidligere plan- og bygningslov.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen for Eigersund kommune.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om tillatelse til de allerede utførte tiltakene på 
gnr. 7, bnr. 58, samt søknaden om dispensasjon fra arealbruken i gjeldende reguleringsplan, 
og har etter en samlet vurdering kommet til at utvalget vil anbefale at dispensasjon fra 
arealbruken i gjeldende reguleringsplan innvilges. Etter Planteknisk utvalgs syn vil ikke en 
dispensasjon føre til at hensynene bak formålsparagrafen i plan- og bygningsloven eller 
hensynet bak den bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. Videre er det 
Planteknisk utvalgs syn at fordelene ved en dispensasjon vil være klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering.
Fordeler:

1.
2.

Ulemper:
1.
2.

Følgende vilkår vil bli stilt dersom det vedtas å gi dispensasjon:
1. Hjemmelshaver må underskrive en erklæring som inneholder opplysninger om at de 

bygningene og delene av bygningene som det ikke er søkt om og gitt tillatelse til før 

Side 894 av 999



10

de ble oppført ikke skal inngå i verdien ved taksering av eiendommen i forbindelse 
med innløsning for å utnytte eiendommen til det reguleringsformålet som gjeldende 
reguleringsplan viser. Erklæringen må videre inneholde en opplysning om at ulovlig 
oppførte bygninger og deler av bygninger skal fjernes for hjemmelshavers regning og 
risiko i forbindelse med en slik innløsning.  

2. Erklæringen skal utarbeides og tinglyses for hjemmelshavers kostnad.

Før endelig vedtak i saken, sendes søknaden på høring til berørte statlige og regionale 
myndigheter, samt til Eigersund havnevesen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, jf. Reguleringsplan for 
industriområde Svanavågen, vedtatt av Kommunestyret den 11.10.99, sak 102/99. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg

269026
Ett-trinns søknadsbehandling - allerede oppførte bygninger/utvidelse av fritidsbolig 
gnr. 7 bnr. 58, Fiskarvik

269028 Dispensasjonssøknad
269033 Situasjonskart
269037 Forklaringer tegninger m.m.
269038 Tegninger
277501 Ang. søknad om fravik fra Tek for eksisterende bolig
277502 Tegninger
254689 Foto
254687 Uttalelse vedr. forhåndsvarsel byggeaktivitet gnr. 7 bnr. 58
279844 Brev fra 1982.pdf
279849 Reg bestemmelser Svanavågen.pdf
279852 Tegnforklaring Svanavågen.pdf
280574 Reguleringsplan Svanavåågen.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 U 11.07.2012
Bjørg Karin Olsen; 
Kristi Skadberg 
Konowsen

Byggeaktivitet fritidsbolig gnr. 7 bnr. 58 - Bjørg 
Karin Olsen & Kristi Skadberg Konowsen, 
Fiskarvik

2 I 14.08.2012
Bjørg Karin Olsen; 
Kristi Konovsen 
Skadberg

Informasjon vedr. byggeaktivitet fritidsbolig gnr. 7 
bnr. 58

3 U 19.10.2012
Bjørg Karin Olsen; 
Kristi Skadberg 
Konowsen

Byggeaktivitet fritidsbolig gnr. 7 bnr. 58 - Bjørg 
Karin Olsen & Kristi Skadberg Konowsen, 
Fiskarvik. Forhåndsvarsel om pålegg.

4 I 12.11.2012 Bjørg Karin Olsen
Uttalelse vedr. forhåndsvarsel byggeaktivitet gnr. 
7 bnr. 58

6 I 15.02.2013
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Ett-trinns søknadsbehandling - allerede oppførte 
bygninger/utvidelse av fritidsbolig gnr. 7 bnr. 58,
Fiskarvik
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7 I 09.04.2013
Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Ang søknad om tillatelse til tiltak gnr. 7 bnr. 58 -
vedlagte tegninger

Parter i saken:
            

Bjørg Karin Olsen Kattavikveien 8 4370 EGERSUND
TIL Bjørg Karin Olsen og 

Kristi Konowsen 
Skadberg

Kattavikveien 8 4373 EGERSUND

Dalane Kreditt og 
Tomteutvikling AS

Postboks 313 4379 EGERSUND

Kristi Skadberg 
Konowsen

Nyåsveien 18 4370 EGERSUND

SØK Kystbygg AS Varbergveien 19 4371 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 13.05.2013
Arkiv: :GBR-103/11, FA-
L42
Arkivsaksnr.:
09/794
Journalpostløpenr.:
13/13725

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
153/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

Bygg/uthus gnr. 103 bnr. 11 - Olav Larsen, Møgedalsveien 
550. Søknad om tillatelse til tiltak og dispensasjon -
Eigelandsvatnet
  

Sammendrag:
Etter at det kom inn melding om mulig ulovlig byggearbeid på denne eiendommen, har Olav 
Larsen søkt om tillatelse til å føre opp en allerede oppført bod nr 2 på eiendommen, samt om 
dispensasjon fra forbudet om bygging i 100 meters beltet og fra bestemmelsene til 
kommuneplanen 2011 – 2022 § 5-3 om at frittliggende bygg som uthus, boder uten varig 
opphold og anneks bare kan aksepteres dersom det totale bebygde arealet på eiendommen 
ikke overstiger 105 m2 per eiendom i LNF-område. Det anbefales at søknaden avslås 
ettersom en dispensasjon vil sette hensynet bak bestemmelsen det refereres til i 
kommuneplanbestemmelsene vesentlig til side og ettersom fordelene ved en dispensasjon 
ikke er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Det anbefales også at det sendes forhåndsvarsel om at det kan bli vedtatt pålegg om at 
Larsen må rive den omsøkte boden.

Saksgang:
Søknaden om dispensasjon behandles av Planteknisk utvalg. Dersom utvalget anbefaler at 
søknaden blir innvilget, sendes søknaden på høring til berørte regionale og statlige 
myndigheter før søknaden behandles endelig. Hvis utvalget avslår søknaden, har partene 
klagerett på vedtaket.

Rådmannens forslag til vedtak 13.05.2013:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra plan- og bygningsloven 
1985 § 17-2 om forbud mot tiltak i 100 m beltet langs sjø og vassdrag, samt fra 
bestemmelsene til kommuneplanen 2011 – 2022 § 5-3 om at frittliggende bygg som uthus, 
boder uten varig opphold og anneks bare kan aksepteres dersom det totale bebygde arealet 
på eiendommen ikke overstiger 105 m2 per eiendom i LNF-område, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at søknaden om dispensasjon må avslås ettersom en dispensasjon fra 
kommuneplanbestemmelsene § 5-3 ville sette hensynet bak denne bestemmelsen vesentlig 
til side, samt at fordelene ved dispensasjon ikke er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering.

Det forhåndsvarsles at Planteknisk utvalg vurderer å pålegge hjemmelshaver på gnr. 103, 
bnr. 11, å fjerne den ulovlig oppsatte boden innen 8 uker etter at endelig vedtak i saken 
foreligger. Vedtak kan også inneholde en tvangsmulkt fra fristens utløp inntil et pålegg om 
riving er etterkommet. Tvangsmulkten kan få form av dagbøter i en størrelse på kr 150,- per 
kalenderdag inntil vedtaket er etterkommet. Dersom et pålegg ikke etterkommes innen 
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fastsatt frist, vil pålegget kunne følges opp med forelegg som kan få samme virkning som en 
rettskraftig dom. Hjemmelshaver gis anledning til å uttale seg til dette forhåndsvarselet innen 
3 uker etter at vedtaket er kommet fram til hans adresse.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 § 1-8 og plan- og 
bygningsloven 2008 §19-2, jf. bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 
2011-2022, LNF-område, § 5-3, jf. forvaltningslovens § 16, jf. Gebyrregulativ for plan- og 
byggesaker i Eigersund kommune, § 7.

Partene har klagerett på vedtaket.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Planteknisk utvalg fattet følgende vedtak i møte 16.04.13 som sak PTU-075/13:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere utredning for det regelverket som gjaldt da 
tiltaket ble oppført (2002).

Andre opplysninger / fakta i saken:
Den 12.03.09 mottok Eigersund kommune en henvendelse fra Magne Gravdal med 
spørsmål om det var gitt byggetillatelse for en bod på eiendommen gnr. 103, bnr. 11. 
Byggesakssjefen henvendte seg ved brev av 07.08.09 til Olav Larsen og stilte spørsmål ved 
byggeaktiviteten på denne eiendommen. Det ble redegjort for regelverket for bygging i dette 
området. I området, som er vist som LNF-område på kommuneplanen, er boder 
søknadspliktige. Eiendommer kan ikke utnyttes med mer enn 105 m2 bruksareal *). 

*) Den siste opplysningen er ikke presis, ettersom det i den nevnte bestemmelsen står at
frittliggende bygg som uthus, boder uten varig opphold og anneks bare kan aksepteres 
dersom det totale bebygde arealet på eiendommen ikke overstiger 105 m2 per eiendom i 
LNF-område. Denne bestemmelsen er videreført i § 5-3 i bestemmelsene til kommuneplanen 
2011-2022. I samråd med Fylkesmannen i Rogaland benyttes nå gjeldende bestemmelse 
som hjemmelsgrunnlag.

Den 28.09.09 skrev Olav Larsen til byggesakssjefen. I brevet bekrefter Larsen at det ikke er 
søkt om tillatelse til den andre boden. Den ble oppført i forbindelse med tilbygg på hytta i 
2002. Grunnen til at det ikke ble søkt om tillatelse til boden, var ifølge Larsen at han da ikke 
var klar over at man måtte søke om oppsetting av bygg under 15 m2. Larsen skriver videre at 
i søknaden fra 2002 er både bruttoarealet og bruksarealet for ny bebyggelse oppgitt til 48 m2. 
Dette er ifølge Larsen feil, ettersom det ikke er trukket fra for yttervegger og areal som ligger 
utenfor høyde 1,9 m + 0,60 m, eller for takutstikk inntil 1,0 m. Nytt beregnet bruksareal på 
nybygget oppgis til 37 m2. Før tilbyggingen hadde fritidsboligen et bruksareal på 55 m2 ifølge 
Larsen. Han legger ved plantegning som viser hytta etter tilbygging, samt oppsett for 
utregning. Den nye boden oppgis å ha et bruksareal på om lag 12 m2. Gammel bod oppgis å 
ha et bruksareal på om lag 5 m2. Samlet bruksareal for bygningene på eiendommen blir etter 
Larsens beregning 109 m2.  

Larsen opplyser videre at den nye boden ligger lavt i terrenget, midt på en stor tomt (ca. 3 
daa). Den ligger ifølge Larsen ”veldig skjermet” til for naboeiendommene og den er ikke 
synlig fra vannet, og knapt synlig fra veien. Larsen oppgir videre at avstanden til nabogrense 
er ca. 17 m og avstanden til veien ca. 25 m. Mønehøyden oppgis å være lavere enn på hytta 
og det er brukt samme kledning og beis i naturfarger som på hytta. Larsen signaliserer at 
han vil søke om tillatelse til boden. Han spør om det er behov for dispensasjonssøknad 
ettersom overskridelsen av tillatt bruksareal er forholdsvis liten.
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Den 30.12.09 søkte så Larsen om tillatelse til tiltak for den andre boden. Ettersom han ikke 
hadde fått svar fra kommunen om det var behov for å søke om dispensasjon, søkte han om 
dispensasjon. 

Den 13.01.10 skriver byggesakssjefen til Larsen at saksbehandlingstiden anslås til 12-14 
måneder. 

Den 09.03.10 skriver byggesakssjefen på ny til Larsen. I brevet fremkommer det at det 
trengs dispensasjon både for bestemmelsen i plan- og bygningsloven om byggeforbud i 100 
meters beltet og fra bestemmelsen til kommuneplanen § 4-3. Det orienteres om gebyrene. 
Gebyret for dispensasjonssøknad når det gjelder 100 meters beltet oppgis til kr. 16.000,- og 
dispensasjonssøknad for ”formål i vedtatt plan” oppgis til kr. 16.000,-.  Det nevnes også at 
det kan bli aktuelt å kreve gebyr for merarbeidet kommunen har hatt med ulovlig 
byggearbeid. Alternativt kan boden fjernes.

Den 25.03.10 svarer Larsen i brev til byggesakssjefen. Larsen ønsker at 
dispensasjonssøknaden skal behandles. Larsen nevner igjen at overskridelsen kun er på 4 
m2. Han gjentar også en del opplysninger fra tidligere brev. De har behov for boden for å ha 
lagringsplass. Larsen synes at gebyret på kr. 16.000,- per dispensasjon er urimelig. Han ber 
kommunen revurdere dette kravet.

Det er ikke kommet merknader fra naboer i forbindelse med nabovarselet.

Selve byggesøknaden behandles etter plan- og bygningsloven 1985, mens dispensasjonen 
behandles etter plan- og bygningsloven 2008.

Vedrørende gjeldende regelverk på oppføringstidspunktet
Flyfoto datert 26.06.03 viser ikke den aktuelle boden. Følgelig må boden være oppført etter 
26.06.03. Det har i seg selv ingen betydning om boden ble oppført i 2002 eller 2003, men 
påpekes for ordens skyld.

I dagjeldende kommuneplan fremgår det i § 4-2:
For fritidsbebyggelse i område for spredt utbygging skal maksimal grunnfalte fastsettes etter en 
vurdering av landskapstilpassing. Øvre grense for grunnflate bør ikke overstige grunnflate 75 m². 
Bodareal skal etableres i hovedhytte eller som tilbygg til denne. Terrasse uten takoverbygg bør ikke 
overstige 25 m². 

Dagjeldende kommuneplan var med dette vesentlig strengere enn i dag da det ikke var tillatt 
med frittliggende boder og maksimal grunnflate var 75 m².

Det har ikke skjedd annet enn redaksjonelle endringer i plan- og bygningsloven siden 1997
som gjelder søknadsplikt for denne type tiltak. Frittliggende bod under 15 m², med 
mønehøyde inntil 3,0 m og gesimshøyde inntil 2,5 og 4 m avstand til nabogrense og 1 m 
avstand til andre bygg, var i utgangspunktet unntatt da som nå.
Dette unntaket gjelder likevel ikke, verken da eller nå, for denne eiendommen. Tiltaket skulle 
dermed vært omsøkt på oppføringstidspunktet.
Dette er en ikke unnskyldelig rettsvillfarelse da det fremgår klart av lovteksten at det er 
tiltakshavers ansvar å påse at tiltaket er i samsvar med plangrunnlaget. Det spiller ingen rolle 
om det er gjort i god tro eller at selve arbeidet ble utført i 2002 eller 2013.

En minner avslutningsvis om at tiltak skal vurderes ut fra gjeldende arealplaner på 
vedtakstidspunktet.

Saksbehandlers vurderinger:
Byggesakssjefen beklager at det har gått lang tid før denne søknaden behandles.
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Kontrollregning viser at bebygd areal for bygningen fra 2002 er 107 m2. Den eldste boden 
har et bebygd areal på 7 m2 og den nye boden et bebygd areal på 14 m2. Samlet bebygd 
areal på eiendommen er i dag dermed 128 m2.

Det er dermed ikke tvil om at det trenges dispensasjon fra både bestemmelsen i plan- og 
bygningsloven 1985 § 17-2 om forbud mot tiltak i 100 meters beltet og bestemmelsene til 
kommuneplanen 2011 – 2022 § 5-3 om at frittliggende bygg som uthus, boder uten varig 
opphold og anneks bare kan aksepteres dersom det totale bebygde arealet på eiendommen 
ikke overstiger 105 m2 per eiendom i LNF-område.

Etter plan- og bygningsloven § 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.»

Dispensasjoner fra de 2 bestemmelsene vil ikke føre til at hensynet bak lovens 
formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Heller ikke dispensasjonen fra forbudet mot 
bygging i 100 meters beltet anses å føre til at hensynet bak denne bestemmelsen blir 
vesentlig tilsidesatt, ettersom den aktuelle boden ligger inne på en eiendom som allerede har 
2 bygninger like ved og det er flere andre fritidsboliger mellom vannet og den omsøkte 
boden. Hensynet bak bestemmelsen om maksimalt 105 m2 bebygd areal per eiendom anses 
å bli vesentlig tilsidesatt dersom det gis tillatelse til samlet 128 m2 bebygd areal på denne 
eiendommen. Dersom Planteknisk utvalg støtter denne vurderingen er dette i seg selv grunn 
til at dispensasjon ikke kan innvilges. Byggesakssjefen finner det likevel rett også å drøfte 
foredeler og ulemper ved en dispensasjon:

Som fordel ved en dispensasjon nevnes:
1. Hjemmelshaver får god bodplass i den omsøkte boden.

Som ulempe ved en dispensasjon nevnes:
1. Overskridelsen av den aktuelle grensen er betydelig.

Etter byggesakssjefens syn er ikke fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.

Søknad om redusert gebyr.
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På grunnlag av de gebyrene som ble forespeilet i kommunens brev av 09.03.10, søker 
Larsen i brev av 25.03.10 om reduksjon i gebyret. 

Ifølge gebyrregulativets § 7 kan Planteknisk utvalg fastsette et passende gebyr dersom ilagt 
gebyr anses som åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har 
hatt med saken. Gebyret for dispensasjonssøknadene er på kr. 16.747,- og kr. 16.747,-. 
Størrelsen på gebyrene er klart kommunisert til søker før han ba om at 
dispensasjonssøknaden ble behandlet. 

Forhåndsvarsel om pålegg.
For å sikre at den ulovig oppsatte boden blir fjernet dersom det ikke gis tillatelse til tiltak og 
dispensasjon, bør det allerede nå forhåndsvarsles at det vurderes å vedta pålegg om at 
boden skal fjernes innen 8 uker etter at endelig vedtak i saken foreligger, samt mulig 
tvangsmulkt i form av dagmulkter fra endelig vedtak foreligger til pålegget er etterkommet.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Bortfall av gebyret for dispensasjon vil medføre et tilsvarende inntektstap for Eigersund 
kommune. Dette forhold er ikke vektlagt i saksutredningen.

~ o ~

Alternative løsninger:
Planteknisk utvalg har nøye vurdert søknaden om dispensasjon fra plan- og bygningsloven 
1985 § 17-2 om forbud mot tiltak i 100 m beltet for sjø og vassdrag, samt fra bestemmelsene 
til kommuneplanen 2011 – 2022 § 5-3 om at frittliggende bygg som uthus, boder uten varig 
opphold og anneks bare kan aksepteres dersom det totale bebygde arealet på eiendommen 
ikke overstiger 105 m2 bebygd areal per eiendom i LNF-område, og har etter en samlet 
vurdering kommet til at søknaden om dispensasjon anbefales ettersom en dispensasjon fra 
plan- og bygningsloven 1985 § 17-2 og kommuneplanbestemmelsene § 5-3 ikke vil føre til at 
hensynet bak lovens formålsparagraf eller hensynene bak disse bestemmelsene vil bli 
vesentlig tilsidesatt, samt at fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering.

Som fordeler oppgis:
1.

Som ulemper oppgis:
1.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven 1985 § 1-8 og plan- og 
bygningsloven 2008 § 19-2, jf. bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 
2011-2022, LNF-område, § 5-3, jf. Gebyrregulativ for plan- og byggesaker i Eigersund 
kommune, § 7.

Før endelig avgjørelse i saken sendes søknaden på høring til berørte regionale og statlige 
myndigheter.

Byggesakssjefen gis fullmakt til å avgjøre søknaden etter høringsrunden.
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Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
85907 Vedr. deres forespørsel bygg/uthus, gnr. 103 bnr. 11 - Møgedalsveien 550
85909 Plan tegning

102636
Søknad om ett-trinns søknadsbehandling, bod - gnr. 103 bnr. 11,  Møgedalsveien 
550

102637 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
102638 Søknad om dispensasjon
102639 Situasjonskart
102640 Tegning
263896 Nabovarsel fra Olav Larsen.pdf

110938
Vedrørende søknad om dispensasjon - uthus - gnr. 103 bnr. 11,  Olav Larsen, 
Møgedalsveien 550

116233 Vedr. oppsatt uthus på gnr. 103 bnr. 11, Møgedalsveien 550
275089 Kommuneplanbestemmelser § 5-3.pdf
282594 Kommuneplanens bestemmelser 2003
282595 Flyfoto 2003 og 2013

281549
Vedr. søknad om tillatelse til tiltak og dispensasjon gnr. 103 bnr. 11 -  Olav Larsen, 
Møgedalsveien 550

281550 Kopi av bestemmelsene til kommuneplanen

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 12.03.2009 Magne Gravdal
Forespørsel byggesøknad gnr. 103 bnr. 11, 
Møgedalsveien 550

2 U 25.03.2009 Magne Gravdal
Foreløpig svar - Forespørsel byggesøknad gnr. 
103 bnr. 11, Møgedalsveien 550

3 U 31.07.2009 Olav Larsen
Forespørsel vedr. bygg/uthus - gnr. 103 bnr. 11,  
Møgedalsveien 550

4 I 28.08.2009 Olav Larsen
Vedr. deres forespørsel bygg/uthus, gnr. 103 bnr. 
11 - Møgedalsveien 550

5 I 30.12.2009
Olav og Frøydis N. 
Larsen

Søknad om ett-trinns søknadsbehandling, bod -
gnr. 103 bnr. 11,  Møgedalsveien 550

6 U 13.01.2010
Olav og Frøydis N. 
Larsen

Foreløpig svar - Søknad om ett-trinns 
søknadsbehandling, bod - gnr. 103 bnr. 11,  
Møgedalsveien 550

7 U 09.03.2010 Olav Larsen
Vedrørende søknad om dispensasjon - uthus -
gnr. 103 bnr. 11,  Olav Larsen, Møgedalsveien 
550

8 I 25.03.2010 Olav Larsen
Vedr. oppsatt uthus på gnr. 103 bnr. 11, 
Møgedalsveien 550

9 X 21.09.2012 Bilder besiktigelse 21.09.12
11 U 05.04.2013 Olav Larsen Varsel/informasjon om befaring

12 I 23.04.2013 Olav Larsen
Vedr. søknad om tillatelse til tiltak og 
dispensasjon gnr. 103 bnr. 11 -  Olav Larsen, 
Møgedalsveien 550

15 X 13.05.2013 Flyfoto 2003 og 2013
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14 X 13.05.2013 Kommuneplanens bestemmelser 2003

Parter i saken:
            

Olav Larsen Storenubben 24 4340 BRYNE
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE
Miljøavdelingen
Seksjon Byggesak

Olav Larsen
Storenubben 24
4340 BRYNE

Vår ref.: 10/5625 / 09/794 / GBR-103/11, FA-L42 Dato: 09.03.10
Saksbehandler: Tina Tønnessen Myklebust Direkte telefon: 51 46 83 18 /
E-post: tina.toennessen@eigersund.kommune.no

Vedrørende søknad om dispensasjon - uthus - gnr. 103 bnr. 11,  Olav Larsen, 
Møgedalsveien 550

Viser til Deres søknad datert 04.01.10.

I brev datert 28.08.09 stilles det spørsmål til kostnader i forbindelse med søknad om 
dispensasjon for oppføring av bod på eiendom gnr. 103 bnr.11. Tiltaket forutsetter at det gis 
dispensasjon fra plan – og bygningslovens § 8-1 byggeforbud i 100 – m. beltet fra 
sjø/vassdrag og kommuneplanens § 4-3. 

Gebyrregulativ for Eigersund kommune 2010, forutsetter at det føres gebyr for hver 
dispensasjon og § 6 i gebyrregulativet forutsetter at det kreves inn fullt gebyr for vedtak som 
medfører avslag på dispensasjon. 

Tiltak som omsøkt vil uavhengig av utfall medføre et gebyr pålydende 32. 000kr.
 Kap. 3.7.a. dispensasjon fra pbl. § 17-2 (nå §1-8)  Kr. 16.000,-
 Kap. 3.7.a. formål i vedtatt plan Kr. 16.000,-

Dersom saken føres frem til politisk behandling vil det samtidig føres sak om ulovlig 
byggearbeid,(dette bekreftes i brev datert 28.08.09) det er da mulig å føre ulovlighetsgebyr 
på Kr. 9.100,- for det merarbeidet kommunen har hatt med saken jmf gebyrregulativ kap.
3.5.h. i tillegg til dispensasjonsgebyrene (totalt en sum på Kr. 41.100,-).

Dersom tiltakshaver ønsker å trekke søknad om dispensasjon vil en ikke kunne kreve inn 
dispensasjons gebyr. Men det vil da bli aktuelt å føre saken frem som behandling av ulovlig 
byggearbeid jamfør pbl. §110-116. 

Alternativt har tiltakshaver mulighet til å dokumentere rivning av ulovlig byggverk og saken 
frafaller fullstendig. 

Bygningsmyndigheten ber om en tilbakemelding på valgt alternativ innen 01.04.10.

Med vennlig hilsen

Jarle Valle 
Byggesakssjef
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Vedlegg: 
Gebyrregulativ for Eigersund kommune 2010
Kommuneplanbestemmelser 
Pbl. § 19
Pbl. § 110- 116
Pbl.§ 1-8
Kopi av brev datert 28.08.09

Kopi til:
Magne Gravdal Gåsungeveien 11 4370 EGERSUND
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 15.05.2013
Arkiv: :FA-F07, TI-&68
Arkivsaksnr.:
13/429
Journalpostløpenr.:
13/6085

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

Helse- og omsorgsavdelingen
Sone Havsø/Helleland
Lise Ravneberg
Soneleder
51 46 38 58
lise.ravneberg@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
018/13 Felles brukerutvalg 05.06.2013
154/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

Formannskapet 12.06.2013

Sanse- og aktivitetshage ved Kjerjaneset bo- og 
servicesenter.
  

Sammendrag:

Sanse- og aktivitetshage
Det planlegges en sanse- og aktivitetshage ved Kjerjaneset bo –og servicesenter. 
Kjerjaneset bo- og servicesenter, er et senter med service/omsorgsleiligheter og 
leiligheter i bofellesskap for personer med demens. I tillegg gis det dagsentertilbud 
alle ukedager til hjemmeboende i kommunen, totalt 24 plasser. 1/3 av 
dagsenterplassene er spesielt tilrettelagt for personer med demens og er adskilt i 
egen gruppe med 8 plasser.  Senteret ligger på en høyde med utsikt til byen, Eieåne. 
Baksiden av Kjerjaneset har et større uteareal og grenser til elv, gang- og sykkelsti. 
Utearealet er på ca. 300 km2. Område er et flott utgangspunkt for å lage en sanse-
og aktivitetshage. Den grenser til naturskjønne omgivelser, samtidig som den er 
skjermet fra offentligheten.  

Saksgang:

 Felles brukerutvalg gir uttalelse i saken.
 Planteknisk gir uttale/anbefaling i saken som hovedutvalg for eiendom, drift og 

vedlikehold.
 Formannskapet avgjør saken som fagutvalg for helse- og omsorg.

Rådmannens forslag til vedtak 15.05.2013:

Prosjekt sanse- og aktivitetshage ved Kjerjaneset bo- og servicesenter godkjennes i 
henhold til de planer som er skissert.  

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen

Andre opplysninger / fakta i saken:
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Arbeidsgruppe
Det er satt ned en arbeidsgruppe som vil utarbeide forslag til innhold og planløsning 
for sanse- og aktivitetshagen, samt sørge for fremdrift av selve arbeidet for å få en 
sansehage på plass i løpet av 2013/14. 

Gruppen består av:

 Lise Ravneberg, leder av gruppen, leder for dagsenteret
 Ingunn Helland Nilsen, senterleder Kjerjaneset
 Jeanette Horpestad, faglig koordinator Kjerjaneset
 Torunn Tunheim, merkantil Kjerjaneset
 Jarl Dyrnes, Frivilligsentralen
 Åge Myklebust, Frivilligsentralen
 Grethe Lind, ergoterapeut og prosjektleder universell utforming

Saken har vært oppe i rådmannens ledergruppe, og de ga sin tilslutning til prosjektet.

Kari Agner har som medlem av frivilligsentralen påtatt seg oppdraget med å 
utarbeide skisse/planløsning for utearealet. 

Hva er en sanse- og aktivitetshage?
En sansehage er et nøye planlagt uteareal som gir frihet til å komme ut i frisk luft, alle 
årstider i naturlige omgivelser. En sansehage er utformet for å stimulere våre sanser, 
i form lyd, lukt, smak, syn. Blomster, bær, sildrende vann og lyseffekter er eksempler 
på elementer som skal bringe frem gode følelser hos oss mennesker. 
Hagen skal gi mulighet for ro, fysiske utfordringer, tilpassede sansestimuli, muligheter 
for sosialt samvær, kjente elementer og aktiviteter som kan hjelpe personer til å 
vedlikeholde og opprettholde ferdigheter. 

Betydningen av terapeutisk hagebruk, hvem er målgruppen?
I utgangspunktet har sansehager blitt brukt i miljøbehandlingen av personer med 
demens. Det meste av forskningen er rettet mot denne målgruppen, og det vises til 
gode resultater. 
Terapeutisk hagebruk vil imidlertid være nyttig også for andre beboere/brukergrupper 
i og utenfor senteret. 
Terapeutisk hagebruk har blant annet vist seg å ha effekt på adferdsproblemer og 
andre helseproblemer som søvnproblemer og nedsatt muskelstyrke. Det rapporteres 
blant annet om mindre legemiddel bruk blant beboere/brukere som gjør bruk av 
sansehager. 
Nytteverdien vil for øvrig gi økt fysisk aktivitet, praktisering av tidligere ferdigheter, 
hobbyer, gjenkjenning av tidligere opplevelser, sosialt fellesskap og opplevelsen av å 
ha utrettet noe meningsfylt. 
Tilbakemelding fra pårørende er at besøk hos ”sine” blir mer lystbetont. 

Via nettsiden til Nasjonalt kompetansesenter, aldring og helse, vises det til ulike 
sansehageprosjekt rundt om i norske kommuner. Det som kjennetegner flere av 

Side 959 av 999



3

prosjektene, er at det ofte dreier seg om små kommuner. I tillegg har sansehager blitt 
utarbeidet i form av spleiselag mellom ulike aktører, for eksempel frivillige
organisasjoner, næringsliv, og kommune. 
Klepp kommune åpnet sin sansehage ved Kleppheimen våren 2012, i forbindelse 
med rehabilitering av Kleppheimen. 

Hvilke elementer/aktiviteter ønsker vi i vår hage? 
Utearealet fremstår som et flott utgangspunkt for en sanse- og aktivitetshage både 
med hensyn til areal og plassering. 

Flere av nevnte elementer vil være kostnadskrevende og vil ikke være avgjørende å 
få på plass i 2013. Prosjektgruppen vil prioritere opparbeidelse av uteområdet og 
beplantning. I tillegg et lysthus, sittegrupper, fontene – sildrende vann, samt 
avskjerming mot Eieåne. 

Saksbehandlers vurderinger:
Utearealet ved senteret gir kommunen et svært godt utgangspunkt for å etablere en 
sanse – og aktivitetshage. Det finnes allerede en hage her, med busker/trær og 
avgrensede/oppmerkede gangstier. Utgang til hagen er ved kafeen, med lett 
adkomst til område. Hagen blir i dag lite brukt, men ved en oppgradering, samt få på 
plass ulike sanse-elementer vil dette område være et ypperlig sted for fysiske 
utfordringer, sosialt samvær og rekreasjon for ulike typer brukergrupper i og utenfor 
senteret. Den vil være fremtidsrettet, og gi brukere som trenger fysiske utfordringer et 
sted å oppsøke. Yngre personer med demens vet vi trenger denne type tilbud, og det 
er noe pårørende etterspør. 

Universell utforming:
Prinsippene om universell design vil bli brukt i Sansehageprosjektet på Kjerjaneset 
fordi det fokuserer på brukervennlighet og funksjonelle løsninger. Ergoterapeut og 
prosjektleder for universell utforming i Eigersund kommune vil være delaktig under 
hele prosessen, og samarbeide tett med Kari Agner som utarbeider 
planløsning/skisse for hagen. 

7 prinsipper for universell utforming vil bli vektlagt. 

 Enkel og intuitiv i bruk - Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til 
brukerens erfaring, kunnskap, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå.

 Forståelig informasjon - Utformingen skal kommunisere nødvendig 
informasjon til brukeren på en effektiv måte.

 Toleranse for feil - Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi 
ugunstige konsekvenser, eller minimalisere utilsiktede handlinger.

 Like muligheter for alle - Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for 
personer med ulike ferdigheter.

 Fleksibel i bruk - Uansett individuelle preferanser og ferdigheter. Den 
synshemmede skal kunne høre, den hørselhemmede se og så videre.
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 Lav fysisk anstrengelse - Uformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt 
med minimum besvær.

 Størrelse og plass for tilgang og bruk - Hensiktsmessig størrelse og plass skal 
muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og bruk, uavhengig av brukerens 
kroppsstørrelse, kroppsstilling og mobilitet.)

Økonomiske konsekvenser:
I første møte i arbeidsgruppe, viser det seg å være et stort engasjement fra frivillige 
både i og utenfor senteret. Medlem av frivilligsentralen utarbeider kostnadsfritt 
planløsning for uteområdet. Medlemmer fra frivillige har vært i kontakt med en lokal 
entreprenør som kostnadsfritt vil bistå med opparbeidelse av deler av uteareal, samt 
sette opp en steinmur og gruve. I tillegg vil en lokal forening bidra med 
dugnadsarbeid. 
Øvrige kostnader beregnes å måtte finansieres via tilskuddsmidler og innsamlede 
midler fra næringsliv. 

Når det gjelder beplantning og oppgradering av busker/trær og blomster, er
arealplan/skisse under utarbeidelse. Denne vil være klar i løpet av våren/tidlig 
sommer 2013.
  
På nettstedet til aldring og helse, Nasjonalt kompetansesenter, vises det til 
tilsvarende prosjekt hvor finansiering i stor grad har kommet fra næringsliv og 
veldedige organisasjoner/tilskuddsmidler. Det vil blant annet utarbeides søknad til 
husbanken som har vært en finansieringskilde i tilsvarende prosjekt. Kjerjaneset har 
mottatt gave fra private givere, 20 000,-. I tillegg er det overskudd fra basar som 
holdes hvert halvannet år ved dagsenteret. Disse midlene tenkes brukt til 
utstyr/planter til hagen. 

Løpende utgifter til drift og vedlikehold av hagen, vil i følge Teknisk avdeling beløpe 
seg til ca 50 000,-. 

Det er imidlertid et mål for ledelsen ved senteret å opprettholde engasjementet fra 
frivillige til å delta på dugnad/innsats knyttet til utvikling og vedlikehold av 
sansehagen. Dersom dette ikke lykkes, vil kostnadene måtte tas av kommunen og 
tjenester eventuelt kjøpes inn da teknisk avdeling har kapasitetsproblemer.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

50.000 50.000
Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~
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Alternative løsninger:
1. Prosjekt sanse- og aktivitetshage ved Kjerjaneset bo –og servicesenter 

godkjennes ikke i henhold til de planer som er skissert. 
2. Prosjekt sanse- og aktivitetshage godkjennes med foreslåtte endringer.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 22.05.2013
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
13/1028
Journalpostløpenr.:
13/14673

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
155/13 Planteknisk utvalg 11.06.2013

Referatsaker til Planteknisk utvalgs møte 11.06.2013
  

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 22.05.2013:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 13/14659 X 22.05.2013
Byggesakssjefen delegert 
13.05.- 21.05.2013

2 13/14770 X 23.05.2013
Operativ rapport - uke 18 -
Teknisk avdeling

Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
283980 Byggesakssjefen delegert 13.05.-21.05.2013.doc
284194 Operativ rapport - uke 18 - Teknisk avdeling
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Byggesakssjefen delegert 13.05.- 21.05.2013. 

ArkivSakID Nr Jdato Adm.enh Sbh Utvalg Møtedato Journaltittel JournalPD Saksnr 

'13/33 3 13.05.2013 TBY OSK BMD 13.05.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl 
§20-1- endring av tillatelse -
varmepumpe for pipe -  gnr. 47 bnr. 
1009 - Hjortveien 9A og B 

'13/13659 '197/13 

'11/614 10 15.05.2013 TBY ATI BMD 13.05.2013 Tillatelse til tiltak - Endring av 
tillatelse -  gnr. 45 bnr. 135 -
Svanevassveien 6 

'13/13670 '198/13 

'12/1309 19 13.05.2013 TBY AHE2 BMD 13.05.2013 Godkjenning av ansvarsrett for 
utstikking og beliggenhetskontroll 
- Tilbygg/fasadeendring gnr. 13 
bnr. 560 - Cecilie Waland Abelsen 
og Aleksander Gimsøy Abelsen, 

'13/13703 '199/13 

'09/1672 7 03.05.2013 TBY OSK BMD 15.05.2013 Tillatelse til tiltak etter pbl 20-
1 - riving av  eksisterende hytte 
gnr 4 bnr 150 -oppføring av  ny 
fritidsbolig gnr 4 bnr 103 

'13/12929 '200/13 

'10/1783 8 15.05.2013 TBY OSK BMD 15.05.2013 Tilltatelse til tiltak -
dispensasjon fra reguleringsplan -
rehabilitering bruforbindelse gnr. 
8 bnr. 1 - Viberodden fyr 

'13/14051 '201/13 

'13/443 10 16.05.2013 TBY AHE2 BMD 16.05.2013 Endringstillatelse - kotehøyde TG -
Tomannsbolig m/garasje gnr. 47 bnr. 
929 - Egersund Eiendomsutvikling 
AS, Litla Langevann boligfelt - K4 

'13/14251 '202/13 

'12/564 4 15.05.2013 TBY TOG BMD 21.05.2013 Tillatelse til tiltak - Bolig med 
sekundærleilighet og garasje - gnr. 
18 bnr. 106 - Brit Dyrnes Kalstø, 
Dyrnesveien 

'13/13987 '203/13 
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RAPPORT PR. UKE 18 – 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
Ferdigbefaring ble avholdt den 
29.04.13. Skolen er klar til å tas i 
bruk.

Grautgramsen (Vadlåsen) Vei/Stab Gang- og sykkelvei Grunnerverv pågår
Kaller grunneiere inn til 
møte i juni

Sletteveien, Hellvik Vei/Stab Vei- og kryssutbedring Anlegg pågår. Ferdigstilles mars 13. 
Frist utsatt pga. tele/frost.
Arbeidet er startet opp igjen, 
forventet ferdigstillelse ca. 1. juni.

Kjeld Bugges gate VA + Vei Sanering VA/ 
oppgradering vei

Behandling PTU 5.3.13
Forventet anl start 
mars/april Behandling PTU 
5.3.13
VA har startet opp i Johan 
f. gate med opprydding i 
trappene mot Kjeld Bugges 
gt. og i Johan Feyers gate 
nå i mai. Graving starter 
for fullt i uke 20. 

Høsten 2013

VA-anleggene har fått litt 
forsinkelse på grunn av vinteren.

Det er innhentet pris for ny mur i 
Kjeld Bugges gate/Feyersgate. 
Avventer budsjettvedtak for 
kontrakt kan inngås.

Rundevollsveien VA + Vei Renovering Ferdig mot Terlandstykket. 
(1 etappe). Skal klargjøre 
for asfaltering når 

Sommeren 2013. Dette anlegget er 
satt i gang. Arbeidet samkjøres 
med utbyggingen i området, 
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rammeavtalen er på plass..
Nordre Eigerøy VA Fullfører nå anlegget i 

Skadbergstrondv.
Planlegger Myklebust 
Nord. Lager anbud
To pumpest. Gjenstår 
fremdeles.
Starter opp planleggingen i 
Segleimsveien nå og legger 
dette ut på anbud når 
tegningsgrunnlaget og 
prosjektet er 
byggeanmeldt.

I Skadbergstrondv. er VA-anlegget 
ferdig. Opprydding og asfalt 
gjenstår før sluttføring innen juni. 
Myklebust Nord; Lager 
anbudsdokumenter og 
byggeanmelder prosjektet.
To pumpes. mangler fortsatt. 
Jobber med fullføring innvendig 
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. Sikringsmur 
ferdig. Gjenstår oppføring av 
sikringsgjerde på topp av mur.

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 og TS-tiltak.

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 er 
valgt. Arbeid påbegynnes i siste 
halvdel av mai. 

Brukontroll (lovpålagt) Vei Dokumentasjon og kontroll 
av alle kommunale bruer 
lenger enn 2,5 m

Grunnlagsarbeid 
oppstartet. Prisinnhenting 
mars 13

Det er inngått avtale om kontroll. 
Dette gjennomføres fortløpende og 
i løpet av 2013.

Slettebø Utemiljø Skatepark Byggesøknad godkjent
Grunnarbeid oppstartet. 
Leverandør av 

Skateparken åpnes av ordfører 21. 
mai. 
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skateelement er valgt.
Husabø barnehage Utemiljø Renovering/nyanlegg av 

uteområde/lekeplass
Byggesøkn. under behandl.
Grunnarbeid ferdig uke 16

Sommeren 2013.

Husabø skole Utemiljø Renovering/nyanlegg av 
uteområde/lekeplass

Prosjektering starter feb.13 Høst 2013.

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 Anbud kr. 4,2 mill. kr.  
vesentlig dyrere enn 
budsjett 2,1 mill.kr..  
Kontrakt ikke inngått.

Fremmes i budsjett for 2014

Tengsareidveien 2 og 3 –
Base – P1844

Bygg- og 
eiendom

Varmesentral verksted Under planlegging Høst 2013

Slettebø idrettsbygg -
P1833

Bygg- og 
eiendom

Ventilasjonsanlegg 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. Mulige endringer i 
detaljplanen for vei. 
Gjennomgang 30/5.

22.04.13 Utsatt, ny behandling 
17/6.

20.7.2013

Saurdalen, Eigerøy Stab Boligområde Utbyggingsavtale 
oppstartet. Avventer 

Våren 2013

Side 967 av 999



4

avklaring gang-/sykkelsti 
langs FV65.
Utbyggingsavtale 
ferdigforhandlet, skal 
vedtas av KS. G/S-sti 
inngår ikke i avtalen.

17/6-2013

Leidlandshagen, Eigerøy Stab Boligområde Utbyggingsavtale 
oppstartet. Avventer 
avklaring gang-/sykkelsti 
langs FV65.
Utbyggingsavtale vedtatt. 
G/S-sti inngår ikke i 
avtalen.

Våren 2013

Silkemyra, Hellvik Bygg- og 
eiendom

Boligområde Klar til overskjøting iht 
avtaler av 1980,1982 og 
1991.
Venter på utbyggers 
signatur på 
utbyggingsavtalen.

Salg/overskjøting mai 2013

Hamraneveien, Eigerøy Stab Boligområde Utbyggingsavtale 
behandles politisk i april.
Utbyggingsavtale vedtatt.

Mai 2013

Sannarnes næringsområde 
Hellvik

Stab Søknad om kjøp av 
næringstomt

Rekkefølgekrav i plan og 
krav iht Pbl må avklares 
før salg av areal.

Før ferien 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.
Salg stilt i bero da 

Fradeling foretatt – kan
legges ut for salg til 
boligformål.
Det bør avklares hva det vil 
koste å bygge 
venstresvingefelt ved 

Diskuteres på seksjonsledermøte 
teknisk avdeling i mai 2013.
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rekkefølgekrav om nytt 
kryss ved riksvei + 
busslomme m.m. må 
bygges før boliger kan 
bygges på tomten

riksveien + busslomme, og 
om kommunen kan benytte 
inntekter ved salg av denne 
tomten til opparbeidelse av 
rekkefølgekrav i reg.plan.

Maragropa 2
(Skole 1)

Bygg- og 
eiendom

Tidligere 
voksenopplæringssenter.
Selges til Røde Kors.

Enighet om kjøpekontrakt 
ansees for avklart. 
Montering egen 
strømmåler i bygget pågår.

Salg/overskjøting juni 2013.

Boligfelt Ramsland Bygg- og 
eiendom

Kjøp regulert boligområde. Fradeling pågår Juni 2013

Kabelhusveien 2A Bygg- og 
eiendom

Salg en av 1 boligtomter til 
funksjonshemmet, 
makebytte av de 2 andre 
tomtene er foretatt

Funksjonshemmet kjøper 
har frasagt seg tomten.
Averteres for salg hos 
megler i juni 2013 når 
veier langs tomten er 
asfaltert.

Selges i juni/juli 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, 
fradelinger, salg av 
tilleggsareal til 
boligtomter.

Bygg- og 
eiendom

8 ikke avsluttede saker Alle mer eller mindre klar 
til å avsluttes

Under arbeid

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 Kommunalsjef 30.04.13 Pågår
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bemanning/innhold i 
ekspedisjonen i 
Lerviksgården
Mydland Kommunalsjef/Vei- og 

utemiljøsjef
snarest Vurdere muligheter for innløsing av parkeringsanlegg til 

vinterutfartsområde i Sirdal kommune. Kommuneadvokaten 
foretar en juridisk vurdering av saken

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. 

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 Nye kartdata er mottatt og tilrettelagt i kommunens kartløsning.

Plan for oppgradering av Vei- og utemiljøsjef Okt 13 Status, gjennomgang og tiltaksplan for lekeplasser og 
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lekeplasser og 
nærmiljøanlegg

nærmiljøanlegg

Trafikksikkerhetsplan Vei- og utemiljøsjef Oktober 13 Utarbeide ny TS-plan med tiltaksplan. Godkjent plan danner 
grunnlag for søknad om trafikksikkerhetsmidler. Planprosessen 
ble startet mai 2013 og ventes ferdigbehandlet før utgangen av 
2013..

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. Notat leveres 
22. mai for utsending og behandling i PTU.

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, Vei og utemiljø Lyst ut eksternt/internt Det er kommet inn 2 
søkere til vikariatet

Prosjektleder – Sykkelby, 
Stab

Lyst ut eksternt/internt Stian Hiim er ansatt, og 
tiltrer over ferien

Driftsledere x 2, Bygg og 
eiendom

En tilsatt, en stilling under 
utlysning

Stilling driftsleder 
vedlikehold utlyses på nytt 
da det var en søker og han 
ble tilsatt men takket nei til 
å ta imot stillingen.

Lyses ut på nytt i mai 2013

Maskinfører til 
maskinpark, Vei og 
utemiljø

2. gangs utlysning vurderes

Ferievikarer Utlyst eksternt/internt Under tilsetting

Side 971 av 999



8

Avtaler: Avtaleeier: Status: Avtaleperiode: Avtale inngått med:
Feiertjeneste Brann KS vedtak april 13: 

Oppsigelse sendt for 
feietjeneste i Bjerkreim 
kommune (ett års 
oppsigelse) 

Bjerkreim kommune

Oppmålingsforretning Oppmåling Tilbud er mottatt og 
vurdert. Kontrakt er inngått 

1/3-2013 –
28/2-2016

Landmåler Sør as

Asfalt Vei- og utemiljø Underlag u utarbeidelse Kommunen går i 
kontraktsforhandlinger med 
Veidekke as.

AGW 21.05.13
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 23.05.2013
Arkiv: :FA-L12, GBR-
47/327
Arkivsaksnr.:
12/2391
Journalpostløpenr.:
13/14832

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
Planteknisk utvalg 11.06.2013

Reguleringsplan gnr. 47 bnr. 327 m.flere - ny enebolig øst 
for Nysundfjellet - 1. gangsbehandling
  

Sammendrag:
En har mottatt forslag til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl. Nysundfjellet for fortetting 
med en enebolig.  De viktigste hensynene synes ivaretatt i planforslaget. Rådmannen 
anbefaler at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak.

Saksgang:
Planteknisk utvalg avgjør om forslag til detaljregulering skal legges ut på høring og offentlig 
ettersyn.

Rådmannens forslag til vedtak 23.05.2013:
Forslag til reguleringsendring for boliger gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Nysundfjellet med kart og 
bestemmelser datert 19.03.2013 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:
Bestemmelser

1. ”Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.”
2. ”Det skal velges terrengtilpasset bebyggelse.”

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.11, jf 12.10.

Eventuell tidligere politisk behandling:
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Reguleringsplan gnr. 47 bnr. 327 m.flere - ny enebolig øst for Nysundfjellet - 1. 
gangsbehandling

1. Innledning og bakgrunn for planarbeidet
Forslag til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl. Nysundfjellet hvor en ønsker å endre 
gjeldende reguleringsplan for å kunne etablere en ekstra enebolig 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
Området er i gjeldende reguleringsplan, reguleringsplan for deler av gnr. 47 bnr. 50, 53 og
63, øst for Nysundfjellet, regulert til boligbebyggelse. I kommuneplanen for Eigersund
kommune er området disponert som bolig.

3. VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING
Planen er så langt en kan se varslet i samsvar med bestemmelsene i plan og bygningsloven. 
Det er kommet inn noen uttaler i forhold til varsel om oppstart.
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D

Offentlige merknader

1. Rogaland fylkeskommune, 
regional

 Merknad
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Private merknader

2. Ebba Jacobsen  Merknad O

INNSENDTE MERKNADER

 Fra Innhold/tema Saksbehandlers vurdering

Offentlige uttaler

1. Rogaland 
fylkeskommune, kultur

  Generelt vil 
fylkesrådmannen anbefale at 
en fortetting i etablerte 
boligområder skjergjennom 
en oppdatering av gjeldende 
plan eller et naturlig 
avgrenset delområde forå 
sikre bokvaliteter. Ved 
planlegging av boligområder 
skal det legges til rette for
gode uteoppholdsareal,med 
gode sol- og støyforhold. 
Dersom det er behov for 
støytiltak, må dette sikres i 
bestemmelsene.

E Rådmannen tar dette til etterretning 
jfr. fremlegg til vedtak. En viser her til 
forslagsstillers uttale: ” Denne 
reguleringssaken er i og for seg ikke 
en fortettingssak. Planen åpner for å
bygge en bolig på den tomten som i 
dag står ubebygd. Byggegrensen 
foreslås
redusert fra 20 meter til 15 meter fra 
senterlinje kommunal veg.
Det legges til rette for gode 
uteoppholdsareal. Trafikkøkningen 
som skjer som følge
av én ny bolig, anses ikke som så 
omfattende i den grad at 
støyskjermingstiltak må
gjøres.”

Private merknader

2. Alf og Hill-BjørgAase  Gangvegen fra Nysundveien 
over gnr. 47 bnr. 63 og 53 til 
Gamle Eigerøyveien må 
inngå i reguleringen.

O Rådmannen tar dette til orientering –
se planbeskrivelsen der forslagstiler 
skirver følgende; ” Det er bare deler 
av gangvegen det vises til, som er 
innenfor planområdet. Den delen
som passerer lekeplassen, tas derfor 
ikke med som en del av 
reguleringsarbeidet.
Innenfor planforslaget er et mindre 
areal avsatt til gangveg.”

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planen legges ut til offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak:
Bestemmelser

1. ”Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.”
2. ”Det skal velges terrengtilpasset bebyggelse.”

4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET
Planområdet befinner seg sørøst for Eigerøy bru og like nord for Gamle Eigerøyveien. Gamle
Eigerøyveien er en kommunal veg. Området utgjør ca. 6,9 daa. Innenfor foreslått
planområde er det i dag 3 boliger samt garasje/uthus/anneks til bolig.

Området grenser til Gamle Eigerøyveien som strekker seg fra Eigerøyveien på vestsiden av
Lauåstunnelen til Eigerøyveien på østsiden av tunnelen. Mot nord grenser området til
eksisterende boligområde.  Terrenget skråner kraftig mot sør og vest, og gir derfor gunstige 
forhold med tanke på sol. Fra planområdet har en også synskontakt til sjøen og Eigerøy.

Fra området til Egersund sentrum er det ca 2,3 km. Til togstasjonen er det en avstand på ca.

1,3 km. Nærmeste bussholdeplass ligger ca 180 meter unna.
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5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
Totalt inneholder hele planområdet 4 boligtomter. 3 av disse er bebygd. Den siste ubebygde
tomten vil romme en enebolig med byggegrense 15 meter fra senter veg. I gjeldende plan er
byggegrensen fra senter veg satt til 20 meter, da Gamle Eigerøyveien tidligere var en
fylkesveg.

5.1 Eksisterende bebyggelse
Planområdet er i dag bebygd med 3 bolighus med tilhørende garasjer. På tomt 47/327 står
det i dag kun en garasje, og ingen bolig. 

Eksisterende bebyggelse består av eneboliger og er utformet med både saltak og valmet tak.

5.2 Ny boligbebyggelse
Hensikten med planarbeidet er å bygge på ubebygd tomt. Ny bolig skal tilpasses 
eksisterende bebyggelse estetisk. For å utnytte solforholdene på best mulig måte trekkes ny 
bolig lengst mulig mot nord. Bebygd areal skal ikke overstige 25 %. Det åpnes for carport 
eller garasje. Disse tilpasses bolig, og kan bygges sammen med bolig under forutsetning av 
at branntekniske krav er sikret. Veranda/altan el.lign. tillates etablert med inntil 2 meter 
utenfor byggegrense.

5.3 Avkjørsel og frisikt

Innenfor planområdet er vegene felles for beboerne i området. Det legges til grunn at
eksisterende adkomstveg fra Gamle Eigerøyveien reguleres slik den er i dag.
Parkering skjer på egen eiendom. Planen følger parkeringskravene i gjeldende normer.
Frisikt er ivaretatt.
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5.3.1 Energibruk
Ikke redegjort for.

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

En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn 
rekkefølgekrav eller at arealet justeres slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for 
konfliktfylt og det blir ikke lagt inn i kommuneplanen. Tiltak som reduseres sannsynlighet 
vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser 
konsekvensene ev. at det ikkelegges 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 er vegene felles for beboerne i området. Det legges til grunn at
eksisterende adkomstveg fra Gamle Eigerøyveien reguleres slik den er i dag.
Parkering skjer på egen eiendom. Planen følger parkeringskravene i gjeldende normer.

Frisikt er ivaretatt.

6.3 Trafikksikkerhet

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Ulykke i av-/påkjørsler X 1 1 Grønn

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

Ikke kjent med spesielle forhold.

6.4 Vann og avløp

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Vann X 1 1 Grønn

Avløp x 1 1 Grønn

Området skal knyttes til offentlig vann og avløp.

6.5 Fremføring av strøm m.m.

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Fremføring av strøm m.m x 1 1 Grønn

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

6.6 Avfallshåndtering

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Avfallsbehandling X 1 1 Gul

Søppeldunker plasseres på egen tomt og settes ut til kommunal veg på tømmedagen.

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 2 2 Gul Ikke redeghort 

for.

Plan- og bygningsloven 2008 og TEK10 gir bestemmelser som angår universell utforming. 
Planområdet ligger i et forholdsvis bratt terreng. Det vil derfor være krevende å tilpasse
området universelt.

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 legges vekt på å sikre gode utearealer for barn og unge. Eiendommene i dette området
er store. Det gir grobunn for lek i hagen samt mulighet for å nytte den eksisterende
lekeplassen som grenser til planområdet. I planen er det avsatt et område med formål
gangveg. Denne er med på å sikre tilgjengeligheten for barn og unge fra planområdet til
lekeplassen i nord.

Det er ikke avsatt felles uteoppholdsareal. Det anses heller ikke å være behov for dette da
eiendommene er store, og planområdet ligger i tilknytning til lekeplass. Boligene har for
øvrig utearealene vendt mot sør. Dette gir igjen gode private uteoppholdsareal.

Like nord for gnr. 47 bnr. 326 ligger det en lekeplass. Denne er på ca. 350 m². Normen tilsier
at det for hver 20 boenhet skal finnes en nærlekeplass på 50-100 m². Det anses derfor
rimelig at en ny bolig kan tilknyttes denne uten at det utløses krav om en ny.
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9. SIKKERHET OG BEREDSKAP
9.1 Flom

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag

x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.2 Støy

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.

Ettersom det kun er snakk om en ekstra bolig, vil ikke dette utløse noen vesentlig form for
økning av trafikken, ei heller økt støynivå. Gamle Eigerøyveien har ingen
gjennomgangstrafikk. Trafikken begrenses derfor til beboere langs vegen og deres
besøkende.

9.3 Ras

Hendelse/Situasjon

Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Masseras/-skred x 1 1 Grønn

Snø-/isras X 1 1 Grønn

Flomras X 1 1 Grønn

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

9.4 Vær og vind

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vindutsatte områder X 1 1 Grønn

Nedbørutsatte områder x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.5 Radon

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Radongass x Grønn Ikke kjent. 

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

9.6 Høyspent og magnetfelt

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens
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Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. Tidligere høyspent er fjernet.
9.7 Brann og eksplosjonsfare

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Risikofylt industri mm X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.8 Strategiske områder

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vei, bru, knutepunkt x 1 1

Havn, kaianlegg x 1 1

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

Forsyning kraft, vann X 1 1

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom X 1 1

Ikke kjent med spesielle forhold.

9.9 Grunnforhold

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Høyspent/magnetfelt x 1 1 Grønn

Ikke gjort kjent med spesielle forhold. 

10. FORURENSNING

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Industri X 1 1 Grønn

Bolig X 1 1 Grønn

Landbruk X 1 1 Grønn

Akutt forurensning X 1 1 Grønn

Forurenset grunn X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER
11.1 Sjø og vasssdrag

Hendelse/Situasjon 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.
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11.2 Naturverdier og rødlistart

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sårbar flora/inngrepsfrie områder X 1 1 Grønn Eikeskog.

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.2 Viltområde

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Viltområde X 2 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.3 Kulturminner/kulturmiljø

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert kulturminner i området jfr. temakart Rogaland. Heller ikke SEFRAK 
bygninger innforbi planområdet. 
11.4 Friluftsliv

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Friluftsliv og rekreasjon 

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

x 1 1 Grønn

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området.

11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landbruk/kjerneområde for 

jordbruk/skogbruk

X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.6 Landskapsvern og estetikk

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Landskapsvern/estetikk X 1 1 Grønn

Vakre landskap X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.
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11.7 Terreng og terengtilpassning

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Terreng X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold. En legger til grunn at det skal velges terrengtilpasset 
bebyggelse.

11.8 Vegetasjon og markslag

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vegetasjon og markslag X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.9 Lokalklima

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Lokalklima X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.10 Miljøkonsekvenser

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Miljøkonsekvenser X 1 1 Grønn

Ikke kjent med spesielle forhold.

11.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Konsekvenser for naboer X 1 1 Grønn

Tilpassning til eksisterende 
omgivelser

x 1 1 Grønn

Det er ikke fremkommet momenter som er av en slik karakter at en vurderer at planen vil ha 
urimelige eller vesentlige konsekvenser for naboer når det gjelder endring av utsikt og 
lignende. 

11.12 Sol og skygge

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Sol og skygge x 1 1 Grønn

Tiltakshaver opplyser følgende; ” Tomtene ligger sør- og vestvendt og har gode solforhold. 
Det bratte terrenget kan være utfordrende for å få til et godt og brukbart uteområde, men 
tiltak kan gjøres for å få et velegnet uteareal. Det legges derfor vekt på god utforming av 
tomten for å sikre at uteoppholdsarealet får god kvalitet.”
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12. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN / UTBYGGINGSAVTALE

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med?

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak

Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn

X 1 1 Grønn

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

Det vurderes ikke behov for utbyggingsavtale i dette tilfellet.

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.

Dette er et område på om lag 7 daa som i hovedsak er bebygd. Rådmannen anbefaler derfor 
at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med 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
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~ o ~

Alternative løsninger:
Forslag til reguleringsendring for boliger gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Nysundfjellet med kart og 
bestemmelser datert 19.03.2013 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer:

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.11, jf 12.10.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
276265 03 - Planbeskrivelse.pdf
276264 02 - Bestemmelser.pdf
276263 01 - Plankart_190313.pdf
276270 08 - Ebba Jacobsen_100113.pdf
276271 09 - Fylkeskommunen.pdf
276272 10 - ROS sjekkliste.pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 05.12.2012 Prosjektil
Melding om igangsetting av reguleringsarbeid -
deltaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m.fl.

2 I 10.12.2012
Rogaland 
fylkeskommune

Uttalelse til reguleringsplan gnr. 47 bnr. 327 
m.flere - ny enebolig øst for Nysundfjellet

3 I 19.03.2013 Prosjektil
Forslag til detaljreguleringsplan gnr. 47 bnr. 327 
m.fl.

Parter i saken:
            
N EIGERSUND 

KOMMUNE
Postboks 580 4379 EGERSUND

N GRIMSRUD GLENN NYSUNDVEIEN 9 4373 EGERSUND
N GRIMSRUD RENATE NYSUNDVEIEN 9 4373 EGERSUND
N HETLAND JONAS GAMLE 

EIGERØYVEIEN 78
4373 EGERSUND

N HETLAND JONAS GAMLE 
EIGERØYVEIEN 78

4373 EGERSUND

N JACOBSEN EBBA 
HELENA

BØNESSTRANDEN 61 5155 BØNES

N JACOBSEN HEGE BØNESSTRANDEN 61 5155 BØNES
N MALMEI SISSEL JUNE GAMLE 

EIGERØYVEIEN 77
4373 EGERSUND

N MONG ELI ANN 
BERTELSEN

GAMLE 
EIGERØYVEIEN 73

4373 EGERSUND

N NODLAND OTTO NYSUNDVEIEN 15 4373 EGERSUND
N OLSEN ASBJØRN 

JOHANNES
NYSUNDVEIEN 13 A 4373 EGERSUND

N OLSEN ØRNULF 
NÆVDAL

NYSUNDVEIEN 13 B 4373 EGERSUND

N SEGLEM VIGDIS NYMANSVEIEN 167 4015 STAVANGER
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N SKADBERG
ANDREAS

GAMLE 
EIGERØYVEIEN 69

4373 EGERSUND

N TORJUSEN ERIK NYSUNDVEIEN 11 4373 EGERSUND
N AARSLAND TERJE GAMLE 

EIGERØYVEIEN 77
4373 EGERSUND
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Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., 

Eigersund kommune 

 

SAKEN GJELDER 

 

Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 

m/fl., Eigersund kommune. 

 

GJELDENDE PLANER 

 

Området er i gjeldende reguleringsplan, reguleringsplan for deler av gnr. 47 bnr. 50, 53 og 

63, øst for Nysundfjellet, regulert til boligbebyggelse. I kommuneplanen for Eigersund 

kommune er området disponert som bolig.  

 

Det er ikke fremsatt krav om konsekvensutredning i arbeid med reguleringen. 

 

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

  
Planområdet befinner seg sørøst for Eigerøy bru og like nord for Gamle Eigerøyveien. Gamle 

Eigerøyveien er en kommunal veg. Området utgjør ca. 6,9 daa. Innenfor foreslått 

planområde er det i dag 3 boliger samt garasje/uthus/anneks til bolig.   

 

Området grenser til Gamle Eigerøyveien som strekker seg fra Eigerøyveien på vestsiden av 

Lauåstunnelen til Eigerøyveien på østsiden av tunnelen. Mot nord grenser området til 

eksisterende boligområde.  

 

Fra området til Egersund sentrum er det ca 2,3 km. Til togstasjonen er det en avstand på ca. 

1,3 km.  Nærmeste bussholdeplass ligger ca 180 meter unna.  
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Innenfor en radius på ca 1-1,5 km befinner det seg 5 barnehager, 1 barneskole, 2 

ungdomsskoler og 1 videregående skole. Det ligger også idrettsanlegg og treningssenter 

innenfor en radius på 2 kilometer.  

 

Terrenget skråner kraftig mot sør og vest, og gir derfor gunstige forhold med tanke på sol. 

Fra planområdet har en også synskontakt til sjøen og Eigerøy.  

 

Eigerøy fyr ligger ca en mil fra planområdet. Her er det flotte turområder. Man kan også 

benytte seg av turvegen langs den gamle jernbanen.  

 

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

Hensikten med planarbeidet er å bygge på ubebygd tomt.  

 

Planområdet er i dag bebygd med 3 bolighus med tilhørende garasjer. På tomt 47/327 står 

det i dag kun en garasje, og ingen bolig. Denne tomten ønskes bebygd med en enebolig. 

 

Arealoppstilling 

Områder Formål Areal i dekar 
Bebyggelse og anlegg Bolig 6,03 

Samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur 

Kjøreveg, felles 

Gangareal 

Annen veggrunn, grøntareal 

0,33 

0,06 

0,44 

Totalt:   6,86 
 

Bebyggelse 

Totalt inneholder hele planområdet 4 boligtomter. 3 av disse er bebygd. Den siste ubebygde 

tomten vil romme en enebolig med byggegrense 15 meter fra senter veg. I gjeldende plan er 

byggegrensen fra senter veg satt til 20 meter, da Gamle Eigerøyveien tidligere var en 

fylkesveg.  

 

Eksisterende bebyggelse består av eneboliger og er utformet med både saltak og valmet tak. 

Ny bolig skal tilpasses eksisterende bebyggelse estetisk. For å utnytte solforholdene på best 

mulig måte trekkes ny bolig lengst mulig mot nord. 

 

Maksimalt tillatt kotehøyde er fastsatt i plankartet. Det legges til grunn at boligene bygges 

med saltak eller valmet tak.  

 

Det åpnes for carport eller garasje. Disse tilpasses bolig, og kan bygges sammen med bolig 

under forutsetning av at branntekniske krav er sikret. 

 

Veranda/altan el.lign. tillates etablert med inntil 2 meter utenfor byggegrense.  
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Bebygd areal skal ikke overstige 25 %. 

 

Lekeplass 

Like nord for gnr. 47 bnr. 326 ligger det en lekeplass. Denne er på ca. 350 m². Normen tilsier 

at det for hver 20 boenhet skal finnes en nærlekeplass på 50-100 m². Det anses derfor 

rimelig at en ny bolig kan tilknyttes denne uten at det utløses krav om en ny.  

 

Uteoppholdsareal 

Det er ikke avsatt felles uteoppholdsareal. Det anses heller ikke å være behov for dette da 

eiendommene er store, og planområdet ligger i tilknytning til lekeplass. Boligene har for 

øvrig utearealene vendt mot sør. Dette gir igjen gode private uteoppholdsareal.  

 

Barn/unge 

Det legges vekt på å sikre gode utearealer for barn og unge. Eiendommene i dette området 

er store. Det gir grobunn for lek i hagen samt mulighet for å nytte den eksisterende 

lekeplassen som grenser til planområdet.  I planen er det avsatt et område med formål 

gangveg. Denne er med på å sikre tilgjengeligheten for barn og unge fra planområdet til 

lekeplassen i nord. 

 

Veger/parkering/adkomst 

Innenfor planområdet er vegene felles for beboerne i området. Det legges til grunn at 

eksisterende adkomstveg fra Gamle Eigerøyveien reguleres slik den er i dag.  

 

Parkering skjer på egen eiendom. Planen følger parkeringskravene i gjeldende normer. 

 

Trafikkstøy 

Ettersom det kun er snakk om en ekstra bolig, vil ikke dette utløse noen vesentlig form for 

økning av trafikken, ei heller økt støynivå. Gamle Eigerøyveien har ingen 

gjennomgangstrafikk. Trafikken begrenses derfor til beboere langs vegen og deres 

besøkende.  

 

Vann og avløp 

Området er tilknyttet vann og avløp.  

 

Renovasjon 

Søppeldunker plasseres på egen tomt og settes ut til kommunal veg på tømmedagen.  

 

Radon 

I alle nye boliger som oppføres, stilles det krav om at bygning skal prosjekteres og utføres 

med radonforebyggende tiltak, jfr. TEK10 § 13-5. Det trengs derfor ikke sikres i 

bestemmelsene. 
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Sol og skygge 

Tomtene ligger sør- og vestvendt og har gode solforhold. Det bratte terrenget kan være 

utfordrende for å få til et godt og brukbart uteområde, men tiltak kan gjøres for å få et 

velegnet uteareal. Det legges derfor vekt på god utforming av tomten for å sikre at 

uteoppholdsarealet får god kvalitet. 

 

KUNNGJØRING AV PLANOPPSTART 

 

Oppstartsmøte for planarbeidet ble holdt den 23.11.12. Varsel om igangsatt planarbeid ble 

sendt ut ved brev den 05.12.12. Frist for kommentarer ble satt til 11.01.13. Oppstart ble 

varslet i Dalane tidende og på kommunens nettside. 

Følgende innspill kom inn i forbindelse med varslingen: 

 

1. Brev fra Rogaland fylkeskommune, datert 10.12.12 

Generelt vil fylkesrådmannen anbefale at en fortetting i etablerte boligområder skjer 

gjennom en oppdatering av gjeldende plan eller et naturlig avgrenset delområde for 

å sikre bokvaliteter.  

 

Ved planlegging av boligområder skal det legges til rette for gode uteoppholdsareal, 

med gode sol- og støyforhold. Dersom det er behov for støytiltak, må dette sikres i 

bestemmelsene.  

 

Kommentar: 

Denne reguleringssaken er i og for seg ikke en fortettingssak. Planen åpner for å 

bygge en bolig på den tomten som i dag står ubebygd. Byggegrensen foreslås 

redusert fra 20 meter til 15 meter fra senterlinje kommunal veg.  

 

Det legges til rette for gode uteoppholdsareal. Trafikkøkningen som skjer som følge 

av én ny bolig, anses ikke som så omfattende i den grad at støyskjermingstiltak må 

gjøres.  

 

2. Brev fra nabo Ebba Jackobsen, datert 10.01.13 

Gangvegen fra Nysundveien over gnr. 47 bnr. 63 og 53 til Gamle Eigerøyveien må 

inngå i reguleringen. 

 

Kommentar:  

Det er bare deler av gangvegen det vises til, som er innenfor planområdet. Den delen 

som passerer lekeplassen, tas derfor ikke med som en del av reguleringsarbeidet. 

Innenfor planforslaget er et mindre areal avsatt til gangveg.  
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PLANENS KONSEKVENSER 

 

Planforslaget omfatter gnr. 47 bnr. 326, 327, 425, 426 og 63.   

Planen inneholder eksisterende boligområde med 3 boliger. Det søkes nå om å bygge på 

ubebygd tomt. Siden det kun er snakk om en ekstra bolig, vil det ikke utløse trafikkøkning av 

stor betydning. Det anses derfor ikke som nødvendig å utarbeide en støyvurdering i dette 

tilfellet.  

 

Gamle Eigerøyveien er en forholdsvis lite trafikkert veg uten fortau. Den benyttes 

hovedsakelig av beboerne i området og er stengt for gjennomgangskjøring. Det er allikevel 

viktig at barn kommer seg trygt til skolen. Skoleelevene i området har rett på skolebuss. 

Barna slipper dermed å ferdes langs vegen for å komme seg til skolen.  

 

Nærmeste idrettanlegg, butikker og lignende ligger innenfor en radius på ca. 1-1,5 km fra 

planområdet. Det antas at beboerne i området benytter bil for å gjøre nødvendige ærend. 

 

Planområdet ligger i et forholdsvis bratt terreng. Det vil derfor være krevende å tilpasse 

området universelt.  

 

Det er ingen spesielle problemer knyttet til verken økonomi eller gjennomførbarhet.  

 

 

Stavanger, den 19.03.13 
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BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR. 47 BNR. 327 
M/FL., EIGERSUND 
 
Dato for godkjenningsvedtak:   

Dato: 19.03.13   
 
§ 1 FORMÅL 
 
Området reguleres til følgende arealbruksformål: 

I. Bebyggelse og anlegg 

II. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

§ 2 FELLESBESTEMMELSER. 
 

§ 2.1 Prinsippene bak universell utforming skal søkes ivaretatt så langt det er praktisk mulig. 

 
§ 3  BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
Frittliggende boligbebyggelse 
 
§ 3.1     I  området kan det oppføres eneboliger med tilhørende anlegg. 

    
§ 3.2    Tillatt bebygd areal BYA skal ikke overstige 25 % av tomtas nettoareal.  

 
§ 3.3    Krav til antall parkeringsplasser framgår av kommunens til enhver tid gjeldende 

parkeringsnorm. 

 
§ 3.4   Maksimal byggehøyde er angitt i plankart. Takvinkel skal ikke overstige 45°. Boligene 

skal bygges med saltak eller valmet tak.  

 

§ 3.5 Veranda/altan el.lign. tillates etablert med inntil 2 meter utover regulert byggegrense. 

 

§ 3.6   Utforming av garasje/carport/bod o.l. skal tilpasses boligen. Garasje/carport/bod o.l. 

kan plasseres utenfor byggegrense. Garasje kan plasseres inntil 1 meter fra og parallelt 

med regulert vegside. Garasje kan bygges sammen med boligen under forutsetning av 

at branntekniske krav sikres.  

 

§ 3.7 Tilgjengelighetskrav skal ivaretas i henhold til teknisk forskrift. 

 

§ 3.8 Situasjonskart som følger byggemeldingen skal vise disponering av hele tomta med 

plassering av bolig, garasje, uteboder, plassering av søppeldunker, høyder på 

ferdigformet terreng, forstøtningsmurer osv. 

 

§ 3.9 Det stilles estetiske krav til utforming av bygninger, og feltet skal være i harmoni med 

omgivelsene og omkringliggende bebyggelse. 

 
§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
§ 4.1 Regulert felles kjøreveg f_Veg er felles for tomtene innenfor reguleringsplanen. 

 
§ 5 HENSYNSSONER 
 

§ 5.1   I  frisiktsoner skal det være fri sikt i en høgde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum.  
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Tegnforklaring:

Revisjoner

Saksbehandling

2. gangs behandling i planutvalget

Kommunestyrets vedtak:

1. gangs behandling i planutvalget

Utlagt til offentlig ettersyn i tidsrommet:

NORD

Plan nr.:

 
       

Dato Sign.

05m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m

Planlegger:

Saksbeh.:

Dato

1:500

Tegner:

Ekvidistanse 1 m.
Målestokk:

Endring til plan nr.

Eigersund kommune

 MSS

MSS

19.03.13

Detaljreguleringsplan for gnr. 47 bnr. 327 m/fl.

Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5)

Juridiske linjer og punkt PBL2008

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveg

Gangveg

Planens begrensning

Formålsgrense

Byggegrense

Bebyggelse som inngår i planen

Boligbebyggelse

Frisiktslinje
Annen veggrunn, grøntareal

Hensynssoner (PBL2008 §12-6)

Frisikt

MH Maksimalt tillatt kotehøyde, bebyggelse

Hensynssonegrense
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EBBA HELENA JACOBSEN  Medeier av gnr 47, bnr. 63 
BØNESSTRANDEN 61 
5155 BØNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjektil Areal A/S 
Bjødnabeen 4 
4033 Stavanger. 
 
 
 
Bekrefter herved å ha mottatt Deres 
"Melding om igangsetting av reguleringsarbeide" datert 05. 12. 12 
 
Reguleringen berører gnr. 47, bnr. 63 vår eiendom. 
 
Gangveien fra Nysundveien over bnr. 63 og 53 til Gamle Egerøyveien  
må inngå i Deres reguleringen 
 
 
Bergen 10. 01. 2013 
 
 
Ebba Helena Jacobsen 
 
 
 
 
 
Kopi blir sendt Egersund kommune. 
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FYLKESRÅDMANNEN
Regionalutviklingsavdelingen

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

E-POST:  firmapost@rogfk.no INTERNETT:  

Eigersund kommune
Plankontoret
Postboks 580
4379 EGERSUND 10.12.2012

Deres ref.: Saksbehandler:Knut Thorkildsen Slettebak Saksnr. 12/22212-2
Direkte innvalg: 51 51 66 83 Løpenr. 70553/12

Arkivnr. FR-RB EIG 
Nysundsfjellet

EIGERSUND KOMMUNE - GNR.47 BNR.327 M.FL - REGULERINGSPLAN FOR 
OMRÅDET ØST FOR NYSUNDSFJELLET - INNREGULERING AV NY ENEBOLIG -
MELDING OM IGANGSETTING

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

Fylkesrådmannen har vurdert saken som regional planmyndighet.

Bakgrunn
Henvendelsen er et oppstartsvarsel for detaljreguleringsplan for et lite område øst for 
Nysundfjellet i Eigersund. Hensikten med planarbeidet er å regulere inn en enebolig. 
Området er både i kommuneplan og gjeldende reguleringsplan disponert til 
boligbebyggelse.

Fylkesrådmannens vurdering
Generelt vil fylkesrådmannen anbefale at fortetting i etablerte boligområder skjer gjennom 
en oppdatering av gjeldende plan eller et naturlig avgrenset delområde for å sikre 
bokvaliteter.

Ved planlegging av boligområder skal det legges til rette for gode uteoppholdsareal, med 
gode sol- og støyforhold. Dersom det er behov for støytiltak må dette sikres i 
reguleringsbestemmelsene.

Fylkesrådmannen minner om kravet i plan og bygningsloven om planbeskrivelse. Denne 
skal være en del av planforslaget når dette sendes på høring. Vi forutsetter at det greies ut 
om hvordan planforslaget ivaretar premissene som er satt til reguleringsarbeidet.

Med hilsen

Knut Thorkildsen Slettebak Leiv Berge
rådgiver rådgiver
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.

Kopi:
Fylkesmannen i Rogaland
Statens vegvesen
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RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE 

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

EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE 
VURDERING 

JA/NEI MERKNAD 
Naturgitte Er området utsatt for snø- eller steinskred? N  
forhold Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? N  
 Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? N  
 Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket 

bekk? 
N  

 Er området utsatt for høy vannstand, bølgeslag m.v.? N  
 Er det radon i grunnen? N  
 Konsekvenser for 3. part? N  
 Annet (angi) N  
Infrastruktur  Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på 

nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området?  
  

 -hendelser på veg N  
 -hendelser på jernbane N  
 -hendelser på sjø/vann/elv N  
 -hendelser i luften N  
 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i 

nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre 
en risiko for området? 

  

 -utslipp av giftige gasser/væsker N  
 -utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare 

gasser/væsker 
N  

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

  

 -elektrisitet N  
 -teletjenester N  
 -vannforsyning N  
 -renovasjon/spillvann N  
 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:    
 -påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? N  
 -er det spesiell klatrefare i forbindelse med 

master?  
N  

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

  

 -til skole/barnehage? N  
 -til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? N  
 -til forretning etc.? N  
 -til busstopp? N  
 Brannberedskap   
 -omfatter området spesielt farlige anlegg? N  
 -har området utilstrekkelig brannvannforsyning 

(mengde og trykk)? 
N  

 -har området bare en mulig atkomstrute for 
brannbil? 

J  

Tidligere  Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? N  
bruk -gruver: åpne sjakter, steintipper etc. N  
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 -militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer 
etc. 

N  

 -industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering  N  
 -annet (angi) 

 
  

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

N  

 Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør 
spesiell fare (stup etc.) 

N  

 Annet (angi)   

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger N  
- er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? N  
- finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 

N  
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Oversikt over planteknisk utvalgs faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015  

 
 
 
 Planteknisk utvalg 
 

 11 representanter    Telefon E-post    

 Leder: Bjørn Reidar Berentsen  Husabøveien 10 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@no.bp.com 

 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.:489 98 284 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, felles 
brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:901 33 107 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no  Trykking, publisering, 
oppsett/oppfølging, samt 
kontaktperson for forfall til 
kommunestyre og formannskap. 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, avlønning 
og økonomi. 

 
 

   

Andre politiske utvalg/organ som ikke har sekretariatsfunksjon hos politisk sekretariat. 
Ingrid Bergum 977 84 232 kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget 

 
Knut Seglem 51 46 83 61 knut.seglem@egersund.havn.no Sekretær for styret for Eigersund 

havn KF 
Sekretær Ingebjørg 
Hestnes 

51 46 80 17 ingebjorg.hestnes@eigersund.kommune.no  Sekretær for overformynderiet 

 
 

Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
 
 
22.08.2012 
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