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Reguleringsendring for boliger-gnr 13 bnr 147 m.fl.- del av 
Sandbakkveien  
1. gangsbehandling 
 
Sammendrag: 
På vegne av Aktiv Eiendomsutvikling as/Byggmestrene Larsen & Bjørkeland as og 
Eger Bygg as, har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på seg arbeidet med å utarbeide 
reguleringsendring for boliger i Sandbakkveien, gnr. 13 bnr. 431 mfl. 
 
Saksgang: 
PTU avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ei. 
 
  

 
Rådmannens forslag til vedtak 30.04.2013: 
Forslag til reguleringsplan for del av Sandbakkveien til boliger - Sandbakkveien 15, 17 og 
19 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i: 
 
Plankart 

1. Faresone-Steinskredfare vises i tråd med rapport fra Multiconsult. 
2. Byggegrense mot naboeiendommer skal være minimum 4 meter og skal så langt som 

mulig følge skissert bygningskropp. 
3. Påføre målsetting, bredde på veier, avstand til naboer, svingradier. 
4. Påføre kotehøyder på bebyggelse og parkeringsplass. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 
 
 
 
 
14.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
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PTU-113/13 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsplan for del av Sandbakkveien til boliger - Sandbakkveien 15, 
17 og 19 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i: 
 
Plankart 

1. Faresone-Steinskredfare vises i tråd med rapport fra Multiconsult. 
2. Byggegrense mot naboeiendommer skal være minimum 4 meter og skal så langt 

som mulig følge skissert bygningskropp. 
3. Påføre målsetting, bredde på veier, avstand til naboer, svingradier. 
4. Påføre kotehøyder på bebyggelse og parkeringsplass. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.10 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Ingen 
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1 BAKGRUNN 
 

 
1.1 Hensikten med planen 
For en tid tilbake kjøpte Statens vegvesen eiendommene 13/431 og 13/354, som en 
konsekvens av planene om en omkjøringsvei for riksveg 44. En mulig adkomsttunnel for 
riksvegen var da tenkt lagt over aktuelle eiendommer. Etter videre overveielser ble disse 
planene skrinlagt.  
I april 2008 kjøpte byggefirmaene Eger bygg as og Larsen & Bjørkeland as disse 
eiendommene fra Statens vegvesen, med et ønske om å utvikle eiendommene for 
sentrumsnære boliger. Dette utløste krav om reguleringsplan for de aktuelle eiendommene. I 
senere tid har byggefirmaene også kjøpt eiendommen 13/219. 
Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for sentrumsnære leiligheter med felles 
parkering og lekeareal. Utbyggingen i området forutsetter at eksisterende bygninger i 
planområdet fjernes.  
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1.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
På vegne av Aktiv Eiendomsutvikling as, Byggmestrene Larsen & Bjørkeland as og Eger 
Bygg as, har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på seg arbeidet med å utarbeide 
detaljreguleringsplan for Sandbakkane, gnr. 13 bnr. 431 mfl. i Eigersund kommune. 
 
Eiendommene 13/431, 13/354 og 13/219 eies av tiltakshaver. Eiendom 13/147 eies av 
annen grunneier. Denne eiendommen reguleres i henhold til kommuneplan til friområde.  
 
1.4 Utbyggingsavtaler 
Kommunen ønsker at det primært skal inngås utbyggingsavtale. 
 
1.5 Krav om konsekvensutredning? 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 
Konsekvensutredninger med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 
omfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 
 
2 PLANPROSESSEN 
Planprosessen ble startet snarlig etter eiendommene ble kjøpt opp av byggefirmaene våren 
2008. Dette var før ny planlov trådte i kraft, slik at det ikke forelå noen krav til formelt 
oppstartsmøte. Det har imidlertid vært tett dialog med plankontoret i hele planprosessen.  
 
2.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, ev. 
planprogram 
Det ble varslet oppstart av planarbeid første gang i juni 2008, hvorav det ble mottatt 4 
merknader til varselet. Viktigste synspunkt var da frykt for ras. 
Grunnet endring i plankonseptet og overgang til ny planlov ble planarbeidet varslet på nytt 
den 24.09.10 med frist for innspill innen 15.11.10. Til varslet er det mottatt 2 merknader 
innen høringsfristen, samt en merknad etter fristens utløp.  
Nedenfor følger en oppsummering av de viktigste synspunktene til varsel om planoppstart:  
- Universell utforming, hensyn til livsløpsstandard. 
- Innordne ny bebyggelse til områdets bygningsstruktur i form og målestokk. 
- Minimaliserte terrenginngrep. 
- Sikre område for lek. 
- Trafikksikkerhet for myke trafikkanter, både til og fra området men også langsmed 

Sandbakkveien. Utrede trafikale forhold. 
- Gjennomføre geologisk undersøkelse av fjellet i bakkant. 
 
 
2.2 Innkomne innspill 
 
Merknader 
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/E/O/D 

Offentlige merknader 

1.  Statens vegvesen Region vest- 
brev datert 13.06.2008  � Ingen merknader  

2.  Dalane Energi IKS-brev datert 
12.06.2008  � Ingen merknader  
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3.  Eigersund kommune. Seniorrådet-
brev datert 13.06.2008  � Ingen merknader  

4.  Eigersund kommune. Felles 
brukerutvalg. brev datert 12.11.2010 � Merknad  

5.  Statens vegvesen, Region vest.-
brev datert 03.11.2010 � Ingen merknader  

6. Rogaland fylkeskommune-brev 
datert 16.11.2010 � Merknad  

7. Barnas representant i plansaker-
brev dater 18.11.2010 � Merknad  

Private merknader 

8. Leif Arne Lien og Mette Mellegård. 
Datert 30.06.2008 � Merknad  

 
9.2 Sammendrag av merknadene  
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 
4 Eigersund kommune. 

Felles brukerutvalg. 
brev datert 12.11.2010 

-Dersom planen innbefatter 
bygging av leiligheter og 
lignende, bør universell utforming 
ivaretas. Hensynet til 
livsløpsstandard bør også 
ivaretas. Dette bør dokumenteres 
og beskrives i planbeskrivelsen. 

E -Tatt til etterretning 

6 Rogaland 
fylkeskommune. brev 
datert 16.11.2010 

-Uteopphold/lek- Ved planlegging 
av nye boligområder skal det 
legges til rette for gode 
uteoppholdsareal, også på 
bakkeplan, for barn, unge og 
voksne. Private og felles uterom 
skal ha gode solforhold. Et 
minimum er at uteplassen i 
hovedsak er solbelyst høst- og 
vårjevndøgn tidlig ettermiddag, 
dvs. klokken 15.00. 
 
-Tilrettelegging for sykkel- 
Planområdet ligger i 
sykkelavstand til mange sentrale 
målpunkt, det må derfor legges 
arbeid i utforming av lett 
tilgjengelige (nær inngang), 
overdekte, opplyste og låsbare 
parkeringsplasser for sykkel. 
 
-Hensyn til nærområder- Ved 
fortetting i nærheten av 
eksisterende boligområder stilles 
store krav til utforming av 
boenhetene og 
utforming/plassering av 
bebyggelse. Solforholdene for 
nabobebyggelse må 
dokumenteres. I tillegg 
forutsettes det at en vurderer 
tiltaket ut fra gjeldende 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Tatt til etterretning. Sol- og 
skyggediagram viser at det er 
gode sol og skyggeforhold der 
lekeplassen er foreslått 
plassert. 
 
 
 
 
 
 
 
? 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Tatt til etterretning og viser til 
tema som omhandler estetikk 
og stedets karakter i 
saksframstillingen. 
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byggeskikk. En minner om krav 
til estetisk utforming av 
omgivelsene i Plan- og 
bygningsloven § 1-1 
 
-Universell utforming- 
Planleggingen må ha prinsippene 
bak universell utforming som 
premiss i det videre arbeidet, 
både i forhold til bygninger og 
uteoppholdsareal. Dette forholdet 
bør sikres i 
reguleringsbestemmelsene 
 
-Støy- Når det gjelder støy vil vi 
minne om at støyforholdene, der 
hvor det er behov for tiltak, skal 
det utredes som del av 
premissene for planleggingen 
(MD T-1442). Det må 
gjennomføres en støyfaglig 
utredning for planområdet som 
inntas i 
reguleringsbestemmelser. 
Støyutredningen må sikre at 
grenseverdiene for støy ikke 
overskrides (MD T-1442). 
Risiko- og sårbarhetsanalyser- Vi 
minner om at det i forbindelse 
med reguleringsarbeid skal 
gjennomføres en risiko- og 
sårbarhetsundersøkelse. Nivået 
på denne må fastsettes etter 
skjønnsmessig vurdering, 
men ved offentlig ettersyn må det 
som et minimum fremgå hvordan 
temaet er vurdert. 
 
-Klima/ miljø- Ved utbygging ber 
vi kommunen om at det minimum 
utredes eller kreves at det legges 
opp til energifleksibilitet, 
lavenergibygg og bruk av 
lavverdig og miljøvennlig energi 
til oppvarming og varmtvann 
(minst mulig bruk av elektrisitet). 

 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-Tatt til etterretning og viser til 
tema som omhandler 
universell utforming i 
saksframstillingne. 
 
 
 
 
 
- Tatt til etterretning og viser til 
tema som omhandler støy i 
saksframstillingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Tema som omhandler 
klima/miljø er ikke vurdert i 
planbeskrivelsen eller 
saksframlegget 

7 Barnas representant i 
plansaker-brev dater 
18.11.2010 

-For barn og unge i området vil 
jeg be om at der blir satt av areal 
til sand lekeplass da der er 
relativt langt til nærmeste 
lekeplass. Vil også be om at der 
vurderes om der er tilstrekkelig 
ute og oppholds areal for den 
enkelte boenhet, da dette er av 
betydning for evt. barn og unge i 

E -Tatt til etterretning og viser til 
tema som omhandler barn og 
unges forhold i 
saksframstillingen. 
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boligene. 
Private uttaler 
8 Leif Arne Lien og Mette 

Mellegård. Rogaland 
fylkeskommune. brev 
datert 30.06.2008 

-Understreker behov for 
risikoanalyse i forhold til 
eventuelle sprengningsarbeider. 
Grundig vurdering av fjellveggen 
i bakre del av tomten.  

E -Universell utforming er 
ivaretatt i planforslaget ved at 
det er lagt opp til trinnløs 
adkomst fra bil til bolig for alle 
leilighetene i boligblokka, samt 
leilighetene i 1. etasje i 
tomannsboligene. Sentralt i 
boligblokka vil det være felles 
heis og trapphus, hvor 
leilighetene har adkomst fra 
svalgang mot fjellet i bak. 
Tilgjengelighet i bolig er i tråd 
med krav gitt i TEK 10. 
Leilighetene i blokka kan 
tilrettelegges for 
livsløpsstandard. For 
ytterligere utredning, se 
planbeskrivelsens pkt. 5.2.5 
og 6.1.4. 
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3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER (MED VEKT PÅ AVVIK FRA 
OVERORDNET PLAN) 

 
3.1 Overordnede planer 
 
• Fylkeskommunale planer 
 
• Kommuneplanens arealdel  
Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Egersund 2011-2022 sentrumsdel avsatt til 
boliger – nåværende. Planforslaget vil være i samsvar med overordnet plan.  
Kommuneplanens bestemmelse og retningslinje til plan gir rammer for reguleringsplanen. 
Følgende forhold anses som særs relevante i denne plansammenheng; fortetting, leke- og 
uteoppholdsareal, parkeringskrav og universell utforming. 
 
3.2 Eldre reguleringsplaner 
13-3 Rv. 44. Hestvad bro-Eiger motell  

 
Planområdet inngår i en eldre 
reguleringsplan fra 1975 som aldri ble 
stadfestet av departementet. Deler av 
tomten er vist som byggeområde for 
bolig og trafikkareal for kjørevei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 
Barn og unges interesser i planleggingen 
Klima- og energiplanlegging 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
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4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 
 
4.1 Beliggenhet 
• Beliggenhet 
Planområdet er sentrumsnært og ligger i nedre del av Sandbakkveien med Årstadfjellet i 
bakkant. 
 
• Avgrensning og størrelse på planområdet 
Planområdet omfatter eiendommene gnr. 13 bnr. 147, 219, 354 og 431, og utgjør et samlet 
areal på 3,067 daa. Mot nordvest ligger det etablert boligområde langs Sandbakkveien, og 
mot sørøst skrår det bratt opp til Årstadfjellet. 
 
4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Arealbruken innenfor planområdet omfatter boligbebyggelse og friområde. Tett inntil 
Sandbakkveien ligger en tomannsbolig med tilhørende anlegg på baksiden av boligen. 
Lenger inne i planområdet ligger to eneboliger, som p.t. er ubebodde og som lenge har stått 
til forfall.  
Arealbruken rundt planområdet er variert boligbebyggelse, med hovedvekt av eneboliger 
langsmed gateløpet. Planområdet grenser i sørøst til et stort friluftområde på Årstadfjellet.  
 
4.3 Stedets karakter 
• Struktur og estetikk/ byform 
Boligene i området består hovedsaklig av trehusbebyggelse i to etasjer er plassert 
forholdsvis tett, vendt mot Sandbakkveien og tverrgående gater med hage på baksiden. De 
er med på å danne et urbant miljø med klart definerte gaterom, som er en tradisjonell struktur 
for boligområdene i Egersund sentrum og ellers i norske byer. Den minste boligen er 57 m² 
og den største 135 m². Forøvrig har de fleste boligene grunnflate mellom 70 m² til over 90 
m². 
De første husene ble antageligvis oppført i begynnelsen av 1900-tallet og det siste i 2013 i 
henhold til kommunens matrikkel når eiendommene ble tatt i bruk. 
 
• Eksisterende bebyggelse 
Bebyggelsen langs med Sandbakkveien består i hovedsak av etablert eldre 
trehusbebyggelse med saltaksløsning. Husene ligger tett på gateløpet og i hovedsak med 
møneretning vinkelrett på veien. Friluftsområde i sørøst danner et grønt bakteppe til 
bebyggelsen. 
 
4.4 Landskap 
• Topografi og landskap 
Topografien i planområdet er flatt mot Sandbakkveien, men sterkt stigende mot sørøst. 
Ovenfor eksisterende bygninger består terrenget av steile fjellvegger med slakere partier 
med vegetasjon.  
Grunnforholdene i området består av morenemateriale og løsemasser, jf. temakart 
Rogaland. Vegetasjonen er eldre blandingsskog med høy bonitet, jf. temakart Rogaland.  
 
• Solforhold 
Planområdet er nordvest vendt og har gode solforhold spesielt på ettermiddag. 
 
• Estetisk og kulturell verdi 
Estetikk settes ofte i forbindelse med vår måte å oppfatte omgivelser på gjennom sansene. 
Planområdet med Sandbakkveien som hovedfartsåre til en av byens mest brukte 
friluftsområde er derfor viktig. Dette området ligger godt synlig sett fra ulike vinkler både i og 
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utenfor sentrum. Sandbakkane definerer en klar grense mellom det urbane og grøntområde 
med Årstadfjellet i bakkant. Den varierte boligtypologien fra eldre trehusbebyggelse til nyere 
boliger viser sammenhengende utviklingen som har skjedd i området vedrørende utbygging. 
Området er verdifullt som boligområde og kan oppleves som attraktivt og trivelig da det 
fremdeles har gode kvaliteter som luft, lys, mulighet for skjermede uteoppholdsareal og nær 
tilgang til sosiale møteplasser i sentrum. 
 
4.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er p.t. ikke påvist funn av fredede kulturminner i planområdet, jf. temakart Rogaland. 
 
4.6 Naturverdier 
I kartmateriell fra direktoratet for naturforvaltning viser det at skråningen fra planområdet og 
opp til Årstadfjellet har høy bonitet for skog. Det vises også at området her er dekket med 
barskog, og grunnforholdene er dekket med jordlag. Forøvrig vises det ikke spesielle 
naturverdier innenfor selve planområdet. 
 
4.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Planområdet ligger i randsonen til et stort friluftsområde på Årstadfjellet, Fjellro (jf. temakart 
Rogaland), som er et nærturområde for byens innbyggere. Området har merkede stier og 
løyper, samt badeplasser i Vannbassengan.  
 
4.9 Trafikkforhold 
• Kjøreatkomst 
Adkomst til planområdet er fra Sandbakkveien, som er en kommunal gate. Fartsgrensen på 
aktuelle strekning er 30 km/t. Sandbakkveien er hovedadkomsten til friluftsområde 
Vannbassengan (Fjellro).  
 
• Trafikkmengde - Det foreligger ingen trafikktall for Sandbakkveien i vegdatabasen. Vi har 
heller ikke fått tak i noen trafikkdata på aktuelle strekning fra kommunen. Planlagt 
bebyggelse i omsøkte område utgjør 16 boenheter.  
 
• Ulykkessituasjon 
Det er ikke kjennskap til at det er skjedd noen alvorlige trafikkulykker i området siste tiden.  
 
• Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
Langs Sandbakkveien er det etablert fortau fra Mosbekk plass og frem til og med eiendom 
gnr. 13 bnr. 219.  
 
• Kollektivtilbud 
Nærmeste bussholdeplass er på Mosbekk plass, om lag 160 meter fra planområdet. 
 
4.10 Barns interesser 
Det er avsatt areal for felles lekeplass sentralt i planområdet, mot eiendom 13/283, mellom 
BK1/BK2 og BB. Lekearealet utgjør et regulert areal på 197 kvm, og er felles for alle 
leilighetene i planområdet. Lekeplassen skal så langt dette er mulig utformes etter 
prinsippene om universell utforming og være inngjerdet.  
Lekeområdet har en skjermet plassering i forhold til støy, støv og forurensning fra 
Sandbakkveien, ved at det er plassert bakenfor planlagte boliger mot veien. 
 
4.11 Sosial infrastruktur 
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Nærmeste offentlige barnehage og skole er ca 700 meter (målt i luftlinje) fra planområdet. 
Nærmeste offentlige lekeplass ligger lenger oppe i Sandbakkveien. Øst for planområdet er 
store friluftsområder med opparbeidede turveier. 
 
4.12 Universell tilgjengelighet 
Eksisterende eneboliger i området ligger høyere enn Sandbakkveien på aktuelle strekning. 
Inngang til boligenes hovedetasje er via utvedige trapper. Området er ikke universelt 
tilrettelagt slik det er i dag. Bolig ut mot Sandbakkveien har høy grunnmur, noe som gir 
trapper for å komme inn i boligens 1. etasje.  
 
4.13 Teknisk infrastruktur 
• Vann og avløp 
Det finnes eksisterende vann- og avløpsledning i Sandbakkveien. Nye boliger kan kobles til 
eksisterende ledningsnett i området. 
 
• Trafo 
Eksisterende trafostasjon er etablert ca 100 meter fra planområdet.  
 
• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m 
Strømforsyning til nye boliger behandles som egen sak så snart en forespørsel og 
detaljregulering foreligger fra utbygger.  
 
• Renovasjon 
Renovasjonsløsning i området er henteordning, hvor avfallsekker settes ut til offentlig veg 
etter avtale med DIM på hentedagen.  
 
4.14 Grunnforhold 
I bakkant av planområdet er det svært bratt terreng, hvor det kan være fare for ras, utglidning 
eller steinsprang. Dette kan gi skade på bygningsmasse og personskade ved ferdsel. 
Eksisterende bebyggelse i planområdet er ikke sikret mot ras/utglidning fra fjellet i bakkant.  

Det er utført to geologiske vurderinger for området, fra 2008 og 2012. Siden rapporten fra 
2008 ikke omhandler hele planområdet, ble det i 2012 utført en ny rasvurdering.  
Rapporten av 2012 viser til flere ustabile partier bak eksisterende bolighus. De ustabile 
partiene ligger i hovedsak høyere opp i terrenget enn mønehøyden på eksisterende 
bolighus. Det vurderes at enkelte steinblokker i fjellskråningen ovenfor aktuelle byggetomt er 
ustabile og at disse må sikres. I tillegg er det vist til forhold det må tas hensyn til i forbindelse 
med sprengning av byggegrop, og at stabiliteten i fjellveggen må vurderes på ny etter at 
utsprengingen er utført. 
 
4.15 Støyforhold 
Temaene støv og støy dreier seg i denne sammenheng fra trafikken i Sandbakkveien. 
 
4.16 Luftforurensing 
Det er p.t. ikke kjennskap til noen forurensningskilder i området som det må utføres 
avbøtende tiltak til. 
 
4.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 
• Risikomatrise, alle relevante forhold skal vurderes 
• Rasfare.  
• Støy 
• Luftforurensing og foruensing i grunnen 
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• Beredskap og ulykkesrisiko 
• Andre relevante ROS tema 
 
4.19 Analyser/ utredninger 
I forbindelse med salg av eiendommene i 2008 ble det utført en rasfarevurdering for aktuelle 
tomter, datert 24.10.07. Denne vurderingen tar kun for seg forholdene på eiendommene 
13/354 og 13/431. Siden planområdet omfatter et større areal, ble det foretatt en ny 
rasfarevurdering i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Det er Multiconsult som har 
utført begge rasfarevurderingene fra 2007 og 2012. Rasfarevurderingen datert 01.10.12 er 
vedlagt saksfremlegget. 
 
 
5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 
5.1 Planlagt arealbruk 
Planområdet består før utbygging av 3 boliger, hvorav 2 står til forfall. I tillegg til uthus og 
garasje for bolig på eiendom 13/219. Eksisterende bygningsmasse i planområdet rives, og 
erstattes av 2 tomannsboliger samt et leilighetsbygg med 12 leiligheter.  
Utfordringen knyttet til fortetting i området er i hovedsak tilpasning av konsentrert bebyggelse 
i området dominert av tradisjonell eneboligbebyggelse. 
 

 
Plankonseptet er å plassere 2 nye tomannsboliger ut mot gateløpet, noe som styrker 
gateløpet i Sandbakkveien. Disse boligene vil ha tilnærmet samme volum som 
omkringliggende eneboliger. Leilighetsbygget plasseres lenger bak i området, hvor terrenget 
danner et bakteppe og tar opp høyden og volumet til den noe større bygningsmassen. Felles 
utearealer plasseres skjermet fra gateløpet mellom nye bygningsmasser. Planområdet 
betjenes fra en felles avkjørsel fra Sandbakkveien, med tilhørende felles parkeringsanlegg. 
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5.2 Reguleringsformål 

 
• Bebyggelse og anlegg for 
Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse 
Boligbebyggelse-blokkbebyggelse 
Lekeplass 
Renovasjon/grøntområde 
 
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur for 
Kjørevei 
Fortau 
Gangveg/gangareal 
Parkeringsplasser 
 
• Grøntstruktur 
Grøntstruktur 
 
• Hensynssone for 
Frisikt 
Ras- og skredfare 
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5.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

 
Planlagte tomannsboliger har to horisontaldelte leiligheter, med inngangsparti i sør. 
Leilighetene i 1. etasje betjenes fra bakkeplan, mens de i 2. etasje kan nåes via utvendig 
trappeløsning. Det legges ikke til rette for heis i tomannsboligene, slik at det kun er 
leilighetene 1. etasje som kan ha livsløpsstandard. Boligene har tilpasset volum og høyde i 
forhold til eksisterende boliger omkring. Boligene er tilpasset tradisjonelt byggestil i området 
med trepanel og saltak, men med moderne vindusfasader. Boligene trekkes litt lenger inn på 
tomta i forhold til eksisterende bolig, dette for å legge til rette for fortau på gateplan.   
Eksisterende eneboliger inne på tomta rives, og erstattes av et leilighetsprosjekt med totalt 
12 leiligheter. Planlagt blokkbebyggelse består av to separate bygningskropper, som bindes 
sammen med felles trapp- og heisløsning. Inngang til de enkelte leilighetene er i hovedsak 
fra baksiden av bygningene, med unntak av leilighetene i 1. etasje som har inngang fra 
bakkeplan. Bygningene er planlagt i 3 etasjer. Bygningen har saltak og trepanel. Takflatene 
brytes opp i mindre flater i ulike høyder, noe som tilpasser boligblokka til omkringliggende 
eneboliger. Fasaden har utskutt og store vindusflater. Disse virkemidler gir fornemmelsen av 
et mindre bygningsvolum.  
 
5.4 Bebyggelsens høyde 
Maks høyde for gesims settes til kote 56. 
 
5.5 Grad av utnytting (veileder) Forskrift 
• BYA, BRA, %-BYA eller %-BRA 
 
5.6 Antall boliger, leilighetsfordeling 
Totalt planlegges det 16 boenheter i planområdet. 
2 tomannsbolig og 12 leiligheter i blokkbebyggelse. 
 
5.7 Boligmiljø/ bokvalitet 
Nye boliger disponerer egne balkonger og fellesareal. Min. 25m2 pr. leilighet i utearealer , 
hvorav maks 10m2 på egen balkong / terrasse. Kvaliteten på utearealene er gode og 
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sydvendte. Se soldiagram. Boligene har en god planmessig utforming som enkelt kan 
tilrettelegges for livsløpsstandard. Området har nærhet til sentrum og til populært friområde i 
Vannbassengan. 
 
5.8 Parkering 
Det etableres felles parkeringsløsning for nye boliger i planområdet. Dette er i form av 
parkeringsanlegg i 2 plan under og over bakken. Dette gir en rampeløsning med en 
kjørebane til nedre nivå og en til øvre nivå. Parkeringsdekket er tilstrekkelig dimensjonert for 
stor bil. Øvre nivå ligger en halv etasje over bakkeplan. Denne løsningen gir 1 garasjeplass 
pr. leilighet, samt 6 felles gjesteparkeringsplasser uten overbygg på øvre plan. Dette gir en 
parkeringsdekning på 1,38 pr. boenhet. Kommuneplanens bestemmelser sier at det skal 
etableres 1 parkeringsplass per boenhet og en gjesteparkering per enhet som utgjør to 
parkeringsplasser per enhet. Her er forslagsstiller og plankonteret kommet til enighet om at 
kravet ikke kan innfris. Det ble i starten foreslått færre boliger innenfor planområdet, men på 
grunn av kommunens ønske om å styrke gateløpet med bebyggelse førte det til flere 
boenheter enn fra starten av. Dette igjen medførte at parkeringsdekningen økte. Siden 
området er sentrumsnært, og at en må prioritere grøntareal for lek og uteoppholdsareal samt 
gatestrukturen videreføres må kravet om parkeringsdekningen reduseres noe. Planområdet 
begrenses også av terrenget (skråningen mot Årstadfjellet) slik at det ikke er gjennomførbart 
å utvide ytterligere parkeringsplassene enn det som er foreslått. 
 
5.9 Tilknytning til infrastruktur 
•Renovasjon 
Alle nye leiligheter i planområdet har felles renovasjonsløsning, som er plassert øst for 
adkomstrampe. Det kan settes opp enkelt leskur over avfallsdunkene. Området er i plan med 
Sandbakkveien og er lett tilgjengelig for renovasjonsselskapet. Det areal som ikke brukes til 
renovasjon skal opparbeides og skjøttes som grøntområde.  
 
•Vann- og avløp 
Påkobling til offentlig vann- og avløpsnett i Sandbakkveien behandles som egen sak i 
forbindelse med byggesaken.  
 
•Strøm 
Strømforsyning til den enkelte bolig behandles som egen sak i forbindelse med byggesaken. 
 
5.10 Trafikkløsning 
Nye boliger i planområdet har felles avkjørsel fra Sandbakkveien. Adkomsten er plassert 
lengst mulig mot øst, og ligger som buffer mot naboeiendommen.  
 
5.11 Utforming av veger  
Avkjørselen er dimensjonert i henhold til vegnormal og krav til frisikt. Avkjørselen til 
planområdet er plassert slik at krav til frisikt er overholdt. Frisiktlinjene er på 3 x 30 meter, 
som er i henhold til vegvesenets håndbok 017. 
 
5.12 Krav til rekkefølge 
Før det gis byggetillatelse skal forhold knyttet til radon dokumenteres og ev. avbøtende tiltak 
skal skisseres. 
Før boligene kan tas i bruk skal det dokumenteres av fagkyndig at det ikke er fare for ras, 
utglidning, steinsprang m.m. fra fjellet i bakkant av planlagt bebyggelse i BB. 
Rassikringstiltak skal være gjennomført jf Rasfarevurdering av 01.10.12, og kontrollert av 
fagkyndig. 
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Under oppstartsbefaring med ingeniørgeolog og entreprenør skal det utføres befaring i fjellet 
i bakkant av de nærmeste boligene i vest. eventuelle ustabile steinblokker som kan påvirkes 
av sprengningsarbeidet skal sikres. 
Før det gis brukstillatelse for nye boliger i planområdet, skal vann og avløp være ferdig 
opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune. Disse kravene er satt i 
planforslagets bestemmelser. 
 
5.13 Tilgjengelighet for gående og syklende 
Planforslaget viser fortau/gangsone langsmed Sandbakkveien. Gangsonen vest for 
avkjørselen er opparbeidet som smalt fortau i dag. Eksisterende bolig ligger tett på gateløpet 
slik at fortauet har en bredde på – meter. Ny bolig trekkes litt lenger inn fra gateløpet slik at 
det kan etableres fortau med bredde på – meter. Området øst for avkjørselen er ikke 
opparbeidet som fortau i dag. Planforlaget legger til rette for at det kan anlegges fortau på 
aktuelle strekning i fremtiden.  
 
5.14 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 
Planforslaget viser felles gangsone fra fortau og inn til hovedinngang for blokkleilighetene. 
Gangsonen GP er felles for alle boligene i planområdet. Gangarealet er universelt utformet. 
Gangarealet har bredde 2,5 meter.  
 
5.15 Miljøoppfølging 
• Miljøtiltak 
Det planlegges felles renovasjonsløsning for nye boliger. 
 
5.16 Universell utforming 
Reguleringsbestemmelsene stiller ikke særskilte krav til universell utforming for området.  
Planforslaget tar likevel hensyn til følgende elementer: 
Trinnløs adkomst fra bil til bolig med heis for alle leilighetene i BB. Leilighetene i 1. et i BF 
har trinnløs adkomst, mens leilighetene i 2. et har adkomst via utvendig trapp.  
Tilgjengelighet i bolig i tråd med krav i TEK10 
Boligene bak har universell tilgjengelighet via gangvei med stigning mindre enn 1:20 og fra 
parkerings – arealer med heisadkomst til alle plan . Heis med universell utforming. 
Dørbredder og terskler i henhold til TEK10. 
Boligene mot veien med adkomst i henhold til TEK10. 
Felles lekeareal er tilnærmet flatt. Gang -adkomst til offentlig vei og boliger i planområdet via 
fortau med stigningsforhold mindre enn 1:20. 
 
5.17 Uteoppholdsareal 
Hver leilighet disponerer privat uteareal på egne balkonger/terrasser. Leilighetene i BB har 
balkonger på fremsiden av bygningen. Balkongene er vendt mot nordvest og har varierende 
størrelse fra 7,2 til 25,5 kvm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boenhet BB Etasjenr. UOA 
(kvm) 

Leilighet 1 1 13,5 
Leilighet 2 1 13,5 
Leilighet 3 2 7,3 
Leilighet 4 2 7,3 
Leilighet 5 2 7,3 
Leilighet 6 2 13,5 

Boenhet BB Etasjenr. UOA  
(kvm) 

Leilighet 7  2 13,5 
Leilighet 8  3 7,3 
Leilighet 9   3 7,3 
Leilighet 10 3 7,3 
Leilighet 11 3 13,5 
Leilighet 12 3 13,5 
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For leilighetene i BK1 og BK2 har leilighetene i 1. etasje terrasse på bakkeplan mot sørvest. 
Leilighetene i 2. etasje har uteareal på balkong mot sørvest, samt mindre balkong ut mot 
Sandbakkveien. Leilighetene har privat uteareal på om lag 13 kvm i tilknytning til egen bolig.  
 

 
 
 
 
 

I tillegg disponerer alle leilighetene i planområdet felles lekeareal f_L på 211 kvm.  
Det er foretatt en fremstilling av sol/skygge forholdene på uteoppholdsarealene. 
Soldiagrammet viser at planområdet er totalt skyggelagt kl. 10.00. Dette forklares ved at 
fjellet i sør-øst skyggelegger store deler av eiendommene langs nedre deler av 
Sandbakkveien på morgen/formiddag. Når klokken er 15.00 vil balkonger for 
blokkbebyggelsen få noe sol, mens uteterrassene til leilighetene i BF1 og BF2 har gode 
solforhold. Boligblokka vil ikke gi skygge for tomannsboligene i dette tidsrommet. Kl. 18.00 
har så å si alle balkongene i boligblokka veldig gode solforhold. Terrassene i BF1 har også 
gode solforhold, mens BF2 minster noe sol på uteplassen grunnet skygge fra BF1. Felles 
lekeareal er skyggelagt kl. 10, men har veldig gode solforhold kl. 15 og kl. 18.  
Se vedlegg Soldiagram. 
 
5.18 Kulturminner 
Det finnes ingen kjente kulturminner innenfor planområdet 
 
 
5.19  Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
 
5.20 Plan for avfallshenting/ søppelsug 
Innenfor området kan etableres felles renovasjonsløsning for boligene i 
planområdet. Det kan settes opp enkelt leskur over avfallsdunkene. 
 
5.21 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
I forbindelse med salg av eiendommene i 2008 ble det utført en rasfarevurdering for aktuelle 
tomter, datert 24.10.07. Denne vurderingen tar kun for seg forholdene på eiendommene 
13/354 og 13/431. Siden planområdet omfatter et større areal, ble det foretatt en ny 
rasfarevurdering i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Det er vurdert risiko for ras og 
steinsprang, samt vurdering av stabiliteten til fjellskråningen med hensyn til 
sprengningsarbeidet som skal utføres på tomten. Det er Multiconsult som har utført begge 
rasfarevurderingene fra 2007 og 2012. Rasfarevurderingen datert 01.10.12 er vedlagt 
saksfremlegget. 
 
Rasutsatte områder er vist i plankartet som faresone for ras/steinsprang.  Faresonen 
omfatter potensielle utløpsområder for naturlige steinsprang/ras. Områdene er satt med 
utgangspunkt i kartskisse vedlagt rasfarevurderingsrapporten av 01.10.12. Forhold knyttet til 
fare for ras er sikret i bestemmelsens § 7.2 ”Rasfaresonen omfatter potensielle 
utløpsområder for naturlige steinsprang/ras, ikke sprengningsarbeider” og § 8.2 ”Før 
boligene kan tas i bruk skal det dokumenteres av fagkyndig at det ikke er fare for ras, 
utglidning, steinsprang m.m. fra fjellet i bakkant av planlagt bebyggelse i BB. 
Rassikringstiltak skal være gjennomført jf Rasfarevurdering av 01.10.12, og kontrollert av 
fagkyndig.”  
 

Boenhet BF2 Etasjenr. UOA  
(kvm) 

Leilighet 1  1 13 
Leilighet 2  2 16 

Boenhet 
BF1 Etasjenr. UOA 

(kvm) 
Leilighet 1 1 13 
Leilighet 2 2 16 
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Områdene vest for Sandbakkveien 17 er det registrert tidligere utført sikringsarbeid. I 
utgangspunktet vurderes det som mindre sannsynlig at rystelser i forbindelse med 
utsprengning av byggegrop for boligblokk kan forårsake steinsprang/ras på den aktuelle 
avstanden. For å sikre naboer i vest mot fare for ras/steinsprang, er forholdet sikret i 
bestemmelsens § 8.2 annet ledd ”Under oppstartsbefaring med ingeniørgeolog og 
entreprenør skal det utføres befaring i fjellet ovenfor de nærmeste boligene i vest. Ev. 
ustabile steinblokker som kan påvirkes av sprengningsarbeidet skal sikres.” 
 
5.22 Rekkefølgebestemmelser 
Bestemmelsens § 8 omfatter rekkefølgekrav til planen. Det er satt rekkefølgekrav til følgende 
forhold: dokumentering/sikring av radon, at rassikringstiltak er gjennomført og kontrollert av 
fagkyndig, opparbeidelse av vann- og avløpsanlegg, og opparbeidelse av felles lekeplass. 
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6 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
 
6.1 Overordnede planer 
Reguleringsplanforlaget er i samsvar med kommunedelplanen for området. Aktuelle tema er 
krav til uteoppholdsareal, barn og unge og universell utforming. De to sistnevnte forhold er 
omtalt i henholdsvis pkt. 6.1.3 og 6.1.4. 
 
6.2 Landskap 
• Topografi og landskap 
Planområdet befinner seg i et område hvor terrengets skala tåler bebyggelse av større skala. 
Ved å plassere bygningsmassen BB inntil bakenforliggende terreng, vil den ikke fremstå som 
dominerende i landskapet. Terrenginngrepene begrenser seg til å gjelde byggegrop for BB, 
da areal i fremkant av BB mot Sandbakkveien er nokså flatt.  
 
• Sol og skygge 
Det er lagt ved sol- og skyggediagram som viser solforhold ved vår- og høstjevndøgn 

 
Klokken 10 på formiddagen er hele 
området skyggelagt på grunn av solens 
mot sørøst og Årstadfjellet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klokken 15:00 på ettermiddag har 
solen kommet i slik posisjon at dens 
stråler treffer planområdet. Her ser en 
at lekeplassen blir solbelyst. 
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Klokken 18:00 trer solen enda mer 
frem og større områder blir belyst. 
Dette har betydning for 
uteoppholdsareal vendt mot nord og 
nordvest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6.3 Omfang av ny bebyggelse sett i forhold til strøkets karakter 
Stedets karakter vil ikke endre seg vesentlig ved oppføring av nye boliger slik det er illustrert. 
Ny blokkbebyggelse vil bli synlig som bakgrunn for bebyggelsen liggende inntil 
Sandbakkveien.  
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6.4 Byform og estetikk 
Planlagt bebyggelse i planområdet er tilpasset eksisterende bebyggelses struktur, volum og 
tradisjonelle uttrykk. Ved å bryte opp takflaten på boligblokken BB i mindre flater og i ulike 
høyder, gjenspeiles eneboligstrukturen i området samt at det gjør bygningsmassen mindre 
dominerende i bygningsmiljøet. Ny bebyggelse i BF1 og BF2 har samme plassering tett på 
gateløpet, noe som virker forsterkende på gateløpet og er karakteristisk for øvrig bebyggelse 
langsmed Sandbakkveien. Tomannsboligene har tilnærmet samme volum og høyde som 
bebyggelsen omkring.  
 
Ny bebyggelse i BB og BK harmonerer med omkringliggende eksisterende bebyggelse i 
området i volum, høyde og uttrykk.  
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6.5 Kulturminner og kulturmiljø, ev. verneverdi 
Det er p.t. ikke påvist funn av fredede kulturminner i området, og planforslaget vil ikke ha 
negative konsekvenser for aktuelle forhold. 
 
6.6 Forholdet til naturmangfold 
I forhold til naturmangfoldloven § 8-12 vurderer vi at kunnskap om naturmangfoldet står i 
forhold til inngrepets karakter. Det er i henhold til artsdatabanken og naturbasen ikke 
registrert noen truede arter eller naturtyper innenfor planområdet. Store deler av planområdet 
er menneskelig påvirket, og gir derfor ingen vesentlig konsekvens på naturmangfoldet i 
området.  
Planlagte bygningsmasses inngrep i terreng og natur er svært små, sett i forhold til å kunne 
bidra til en økt samlet belastning på naturmangfoldet i området. 
 
6.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 
Friområdet i sør er en del av et større friluftsområde Fjellro og Vannbassengan. Området 
som inngår i planen består av bratt terreng med stedvis mye vegetasjon.  
Det er ikke tillatt med inngrep i området som kan forringe områdets kvaliteter, med unntak av 
eventuelle rassikringstiltak. Området er åpent for allmennheten. 
 
6.8 Uteområder 
Planforslaget viser ulik type bebyggelse, to tomannsboliger og en blokkbebyggelse med 12 
boenheter. Totalt planlegges det 16 boenheter i planområdet.  
Kommuneplanens bestemmelser stiller krav til at det skal avsettes min. 25 kvm 
uteoppholdsarealer pr. leilighet i sentrum av Egersund. Her skal inntil 10 kvm være på privat 
terrasse/balkong, resten skal være fellesarealer.  
Boenhetene i BF1, BF2 og BB disponerer private uteoppholdsarealer i form av balkonger 
eller terrasser med varierende størrelse. Balkongene og terrassene er utformet og plassert 
slik at de gir et best mulig bomiljø. Balkongene for BB er vendt mot vest og nord, og har 
direkte sollys på ettermiddagen. Leilighetene i BF1 og BF2 disponerer egne 
terrasser/balkonger som er sørvendt med gode solforhold. Se vedlegg 3 Soldiagram. 
Planlagte leiligheter har uteareal fra 7,3 til 16 kvm i tilknytning til egen bolig. I tillegg 
disponerer leilighetene felles lekeareal på 211 kvm. Kravet til minste uteoppholdsareal er 
ivaretatt for leilighetene i tomannsboligene og halvparten av leilighetene i boligblokka, dvs 
leilighet 1, 2, 6, 7, 11 og 12. For de øvrige 6 leiligheter mangler 4,5 kvm fra oppfylt krav til 
uteoppholdsareal.  
For de leilighetene som ikke oppfyller kravet til uteareal, så vurderes kvalitetene i området 
som så gode, at de veier opp mot dette. Fellesarealet er solrikt, spesielt på ettermiddag. Det 
har en skjermet beliggenhet og omfatter et forholdsvis stort areal. Leilighetene blir 
sentrumsnære, og har nærhet til et veldig attraktivt turområde i Vannbassengene. 
 
6.9 Trafikkforhold 
Det er etablert smalt fortau i nedre del av Sandbakkveien, fra gnr. 13 bnr. 219 til Mosbekk 
plass. Anleggelse av fortau langs hele Sandbakkveien er vanskelig å gjennomføre, da 
eksisterende bebyggelse ligger tett inntil veikanten. Planforslaget legger imidlertid til rette for 
opparbeidelse av smalt fortau langsmed Sandbakkveien innenfor plangrensen.  
Utbyggingen i planområdet med 16 nye boenheter vil generere mer trafikk i Sandbakkveien, 
men trafikkøkningen vil ikke gi negative virkninger på trafikksikkerheten for gående i nedre 
del av Sandbakkveien. Trafikksikringstiltak for hele Sandbakkveien bør utføres under ett, 
hvor en kan se på mulighetene for anleggelse av miljøgate eller lignende. 
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6.10 Parkering 
Økning av antall boligerer utløser behovet for flere parkeringsplasser. Dette løses ved at 
parkering for alle nye boliger i planområdet plasseres i felles parkeringsanlegg i 
blokkbebyggelsens U. etasje og 1. etasje. Dette gir en felles avkjørsel til området, samt at 
det frigis mer areal til uteopphold 
 
6.11 Barns interesser 
• RPR for barn og planlegging 
Innenfor planområdet er det avsatt felles lekeplass for boligene i BB, BF1 og BF2, med et 
regulert areal på 211 kvm. Lekearealet har gode solforhold, skjermet og sentral beliggenhet i 
området. Planområdet ligger også i umiddelbar nærhet til et stort og populært friluftsområde, 
som også kan benyttes til fri lek og andre friluftsaktiviteter.  
 
6.12 Sosial infrastruktur 
Økt boligutbyggelse kan medføre økt behov for skoleplasser og barnehageplasser.  
 
6.13 Universell tilgjengelighet 
Universell utforming er ivaretatt i planforslaget ved at det er lagt opp til trinnløs adkomst fra 
bil til bolig for alle leilighetene i BB. Dette via felles heis. Leilighetene i tomannsboligene BF1 
og BF2 har trinnløs adkomst i 1. etasje, mens leilighetene i 2. etasje har adkomst via 
utvendig trapp. Tilgjengelighet i bolig er i tråd med krav gitt i TEK10. Leilighetene i BB kan 
tilrettelegges for livsløpsstandard. 
Felles uteoppholdsareal er tilnærmet flatt og har stigningsforhold innenfor kravet på 1:20.  
Det er i planen avsatt to parkeringsplasser til bevegelseshemmede i felles parkeringsanlegg. 
Plassene er ute på øvre parkeringsdekke. Adkomst fra HC-parkering til heis er via 
parkeringsgarasje på samme plan som parkeringen. 
 
6.14 Energibehov – energiforbruk 
Boliger utført isolasjonsmessig i hht. TEK10. 
Oppvarming med løsninger i hht. TEK10 med balansert ventilasjon og varmegjenvinning , 
felles varmepumpe ( sannsynligvis grunnvanns – pumpe ) og vannbåren varme. 
 
6.15 ROS 
I det følgende beskrives avbøtende tiltak og løsninger for de ulike forhold, samt endringer 
som følge av planen for de ulike forholdene.  
 
• Rasfare 
Fare for ras er sikret i bestemmelsens § 7.2 og § 8.2. Rasutsatte områder er vist i plankartet 
med hensynssone rasfare H310, med tilhørende bestemmelser som tillater ev. tiltak for 
sikringsarbeider.  
 
• Flomfare 
Ikke aktuelt da det ligger utenfor flomsone. 
 
• Støy 
Temaet støy er i denne sammenheng vegtrafikkstøy fra Sandbakkveien. Det er ikke utført 
støyvurdering for aktuelle strekning.  
Planlagt bebyggelse BB er plassert i bakre deler av planområdet, slik at avstanden til 
Sandbakkveien blir størst mulig. For de boenhetene som ligger mest eksponert fra veien, er 
soverom plassert i bakkant mot skogen.  
Planlagt bebyggelse i BF1 og BF2 er plassert nært inntil Sandbakkveien, lik eksisterende 
bygningsmasse. Ny bygning støyskjermes i henhold til krav gitt i TEK10. 
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Uteoppholdsarealer for boenhetene i BK er plassert på baksiden av bygningsmassen for 
Sandbakkveien.  
Utbyggingen i området kan ikke synes å bli berørt av trafikkstøy eller andre vesentlige 
miljøproblemer.  
 
Miljø og helse 
Planforslaget er fortetting i eksisterende boligmiljø og forventes ikke å føre til noe negative 
konsekvenser for miljø og helse.  
 
• Luftforurensning  
Temaet støv er i denne sammenheng vegtrafikkstøv fra Sandbakkveien. Uteoppholdsareal 
for nye boliger i planområdet er i hovedsak plassert i lengst mulig avstand fra gateløpet. 
Bygningsmassen BK skjermer både uteoppholdsareal og felles lekeareal for støv fra 
Sandbakkveien.  
 
• Forurensning i grunnen 
Ny bebyggelse vurderes ikke å forårsake/bli berørt av noen form for forurensning. I 
byggeperioden vil slike forhold bli ivaretatt gjennom TEK10.  
 
• Beredskap og ulykkesrisiko 
Adkomst for brannbil 
Området har bare en mulig adkomst for brannbil fra Sandbakkveien. Dette anses å være en 
ganske vanlig situasjon i norske boligområder.  
 
• Andre relevante ROS tema 
Radon 
Det er entydige krav til håndtering av radon for boligbebyggelse i byggeforskriften TEK10, 
vedtatt i 2010. De målingene som er foretatt i Egersund er generelt lave og radon anses 
således ikke å være et stort problem. 
 
• Endringer som følge av planen, samme tema behandles som i beskrivelse av planområdet i 
tillegg til ev. nye tema som oppstår som følge av planleggingen 
 
6.16 Teknisk infrastruktur 
• Vann og avløp 
Planforslaget vil medføre økt belastning på kommunale vann- og avløpsnett. 
• Trafo 
 
• Annet 
 
6.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
 
6.18 Interessemotsetninger 
• Naboforhold 
• Offentlige instanser 
• Andre 
 
6.19 Avveining av virkninger 
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8 KONSEKVENSUTREDNING 
8.1 Dersom reguleringsplanen ikke er konsekvensutredningspliktig 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 
Konsekvensutredninger med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 
omfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 
 
 
 
SAKSBEHANDLERS VURDERING 
Komplett planforslag ble mottatt i kommunen 24.03.2013 etter tett dialog med forslagsstiller. 
Vi er av den oppfatning at området tåler ytterligere fortetting slik som det er foreslått og vil 
bidra til positiv utvikling av sentrumsnært bydel. Det er og positivt at gateløpet tydeliggjort 
med ytterlige to boliger slik at denne urbane kvaliteten blir styrket i bybildet. De skissene som 
er fremlagt av tenkt bebyggelse bør videreføres i byggefasen da de vil påvirke omgivelsene 
og sammenhengen de opptrer i. Kommunen har ansvar for god forming av bygde 
omgivelser, gode bomiljø og gode oppvekst- og levevilkår. God estetisk utforming av 
omgivelser er viktig for trivsel og helse. I plan- og bygningsloven er det et krav om at 
hensynet til estetikk skal ivaretas i hvert enkelt byggetiltak. Kommunen som forvalter av plan- 
og bygningsloven og som samfunnsutvikler, har et spesielt ansvar i forhold til estetikk. 
 
 
13. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner.  
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
14. ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
Ingen kjente. 
 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

    
Sum    
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

    
Sum    
 
 

~ o ~ 
 
  
 
 
Alternative løsninger: 



 

 

26 

 
~ o ~ 

 
  

 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
274422 Justert planforslag - reguleringsplan for del av Sandbakkveien til boliger 
274423 2084 bestemmelser.docx 
274424 2084 planbeskrivelse.docx 
274425 2084 plankart 1 - over bakken.pdf 
274426 2084 plankart 2 - under bakken.pdf 
274427 2084 vedlegg 1 fotoillustrasjon ABCD.pdf 
274428 2084 vedlegg 2 situasjonsplan.pdf 
274429 2084 vedlegg 3 soldiagram.pdf 
274430 2084 vedlegg 4 terrengsnitt.pdf 
274431 2084 vedlegg 5 rasfarevurdering Multiconsult.pdf 
274432 2084 vedlegg 6 kunngjøring 2008-2010.pdf 
274433 2084 vedlegg 7 forhåndsuttalelser.pdf 

145655 Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr- reguleringsplan for del av 
Sandbakkveien 15, 17 og 19 til boliger 

145753 Uttalelse til oppstart av reguleringsplan - Sandbakkveien 15, 17 og 19 
146713 Uttalelse til melding om igangsettting av regulering Sandbakkveien 15, 17 OG 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 I 29.05.2008 Kristiansen & Selmer-
Olsen AS 

Melding om at reguleringsarbeid påbegynnes del 
av Sandbakkveien 

3 I 13.06.2008 Statens vegvesen Uttalelse reguleringsplan for del av 
Sandbakkveien til boliger 

2 U 13.06.2008 Kristiansen & Selmer-
Olsen AS 

Høringsuttalelse fra seniorrådet - reguleringsplan 
for del av Sandbakkveien til boliger 

4 I 11.01.2010 Adv. Jensen & Bilstad Vedr. kjøp av gnr. 13 bnr. 354 og 431 - Eger 
Bygg og Larsen & Bjørkeland Prosjektutbygging 

5 I 04.06.2010 Kristiansen & Selmer-
Olsen AS 

Vedr. utvikling av Sandbakkveien 17 og 19, gnr. 
13 bnr. 219 og 354 

6 U 12.08.2010 Kristiansen & Selmer-
Olsen AS 

Vedr. utvikling av Sandbakkveien 17 og 19, gnr. 
13 bnr. 219 og 354 

7 I 24.09.2010 Kristiansen & Selmer-
Olsen AS 

Melding om igangsetting av 
reguleringsplanarbeid - Sandbakkveien 15, 17 og 
19 

9 I 03.11.2010 Statens vegvesen Uttalelse til oppstart av reguleringsplan - 
Sandbakkveien 15, 17 og 19 
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8 U 12.11.2010 Kristiansen & Selmer-
Olsen AS 

Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr- 
reguleringsplan for del av Sandbakkveien 15, 17 
og 19 til boliger 

10 I 16.11.2010 Rogaland 
fylkeskommune 

Uttalelse til melding om igangsettting av 
regulering Sandbakkveien 15, 17 OG 19 

11 I 18.11.2010 Barna representant i 
plansaker 

Uttalelse - Reguleringsplan for del av 
Sandbakkveien til boliger 

12 U 04.02.2011 Kristiansen & Selmer-
Olsen AS 

Reguleringsplan for del av Sandbakkveien til 
boliger 

13 I 01.07.2011 Kari M. Friestad Rønnene i Sandbakkveien 

14 I 22.12.2011 Kristiansen & Selmer-
Olsen AS 

Forslag til detaljreguleringsplan for Sandbakkane 
gnr. 13 bnr. 431 m.fl. 

17 I 22.05.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen 

Innsendelse av reguleringsplan for del av 
Sandbakkveien til boliger 

18 I 23.05.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen 

Reguleringsplan for del av Sandbakkveien til 
boliger - vedlagte illustrasjoner C og E erstatter 
de som ble oversendt 22.05.12 

19 I 21.03.2013 Kristiansen & Selmer-
Olsen AS 

Justert planforslag - reguleringsplan for del av 
Sandbakkveien til boliger 

21 U 02.05.2013 37 mottakere... Varsel/informasjon om befaring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parter i saken: 
 
 
 
 
 
 
 
Nye opplysninger i saken 
 
Saksutredning: 
 
Vurdering: 
 
Innstilling til vedtak: 
 
                
N      
N      
N BETTEN BJØRN 

KÅRE 
BRIGGVEIEN 18 4370 EGERSUND  

N BETTEN JOSTEIN 
BIRKELAND 

HOLLENDERGATA 6 B 190 OSLO  

N BOWITZ OLUFINE     
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N BOWITZ OLUFINE     
N CHRISTIAN BOWITZ 

BO 
V/ELI B 
RICHARDSEN,HAMMERS 
G.21 

4370 EGERSUND  

N CHRISTIAN BOWITZ 
BO 

V/ELI B 
RICHARDSEN,HAMMERS 
G.21 

4370 EGERSUND  

N CHRISTIAN BOWITZ 
BO 

V/ELI B 
RICHARDSEN,HAMMERS 
G.21 

4370 EGERSUND  

N EGER BYGG AS Postboks 211 4379 EGERSUND  
N EIDE OTTO ARVID ASSER HIORTHS GATE 4 4370 EGERSUND  
N EIGERSUND 

KOMMUNE 
Postboks 580 4379 EGERSUND  

N ERLANDSEN STIG 
HELLELAND 

ASSER HIORTHS GATE 5 4370 EGERSUND  

N ERLANDSEN ÅSE E 
LEIDLAND 

ASSER HIORTHS GATE 5 4370 EGERSUND  

N FRIESTAD KARI 
MARGRETHE 

SANDBAKKVEIEN 16 4370 EGERSUND  

N GUNDERSEN 
RASMUS 

KRÅKEFJELLVEIEN 2 4370 EGERSUND  

N GUNDERSEN 
TØNNES 

SKYTTERVEIEN 12 5038 BERGEN  

N HELLVIK HUS 
HELLVIK AS 

Jærveien 1250 4375 HELLVIK  

N HELLVIK HUS 
HELLVIK AS 

Jærveien 1250 4375 HELLVIK  

N KILLI TRUDE CARINA SANDBAKKVEIEN 13 4370 EGERSUND  
N KILLI TRUDE CARINA SANDBAKKVEIEN 13 4370 EGERSUND  
 Kristiansen & Selmer-

Olsen AS 
Strandgaten 32 4400 FLEKKEFJORD  

N KYDLAND KEN 
WIDAR 

VADLÅSVEIEN 31 4370 EGERSUND  

N LARSEN & 
BJØRKELAND 
PROSJEKTUTBYGGI 

Gamle Sokndalsveien 38 4370 EGERSUND  

N LARSEN & 
BJØRKELAND 
PROSJEKTUTBYGGI 

Gamle Sokndalsveien 38 4370 EGERSUND  

N LARSEN TOR INGE SAGAVEIEN 11 4370 EGERSUND  
N LIEN LEIF ARNE ÅRSTADFJELLVEIEN 19 4370 EGERSUND  
N MELLEGAARD 

METTE 
ÅRSTADFJELLVEIEN 19 4370 EGERSUND  

N MIDBRØD TERJE KLIPPERVEIEN 19 4370 EGERSUND  
N PEDERSEN GEIR Ø 

SVANES 
ÅRSTADFJELLVEIEN 7 4370 EGERSUND  
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N PEDERSEN LIV TONE 
S 

ÅRSTADFJELLVEIEN 7 4370 EGERSUND  

N RASMUSSEN 
HERLUF INGVE 

SANDBAKKVEIEN 23 4370 EGERSUND  

N RASMUSSEN LIV 
ELSE 

SANDBAKKVEIEN 23 4370 EGERSUND  

N RØDLAND ARILD MELLOMILA 80 7018 TRONDHEIM  
N RØDLAND JOHN 

ARNE 
BOWITZBAKKEN 9 4370 EGERSUND  

N RØDLAND PEDER 
PER 

    

N RØDLAND TERJE GRÅHEIA 31 4625 FLEKKERØY  
N RØDLAND TRYGVE RAGVEIEN 11 4042 HAFRSFJORD  
N SEGLEM ARTHUR SANDBAKKVEIEN 21 4370 EGERSUND  
N SEGLEM HILDUR SANDBAKKVEIEN 21 4370 EGERSUND  
 Statens vegvesen Askedalen 4 6863 LEIKANGER  
N SVENNEVIG ANNE 

GRETE R 
VESTRE VIK 17 4878 GRIMSTAD  

N TVEIDA BERIT J 
OMDAL 

ROSENBORGGATEN 7 4370 EGERSUND  

N TVEIDA ODDVAR ROSENBORGGATEN 7 4370 EGERSUND  
N VESHOVDE VIGGO SANDBAKKVEIEN 20 4370 EGERSUND  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


