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1. gangsbehandling av reguleringsendring gnr. 123 bnr. 5 
m.fl. - Risvik hyttefelt og omliggende område, Skailand 
   
 
Sammendrag: 
Kjellsvik Prosjektering AS har på vegne av Risvik hytteforening sendt inn forslag til 
reguleringsendring for gnr. 123 bnr, 5 m.fl.-Risvik hyttefelt og omkringliggende område-
Skailand. Det er et ønske om å få endret forhold som omhandler gangveg til kjøreveg samt 
endring av plassering av felles parkeringsplasser som vist på plankartet med tilhørende 
bestemmelser og planbeskrivelse datert 31.05.2013. 
Saken er tidligere behandlet som forespørsel hvor det ble anbefalt å utarbeide 
reguleringsendring for området under visse vilkår omtalt lenger nede i saksframlegget. 
 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg avgjør om planforslaget skal legges ut på høring og offentlig ettersyn. 
  

 
Rådmannens forslag til vedtak 13.08.2013: 
 
Planteknisk utvalg vedtar å legge forslag til reguleringsendring for gnr. 123 bnr, 5 m.fl.-Risvik 
hyttefelt og omkringliggende område-Skailand  med kart og bestemmelser datert 31.05.2013, 
ut til høring og offentlig ettersyn. 
 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10. 
 

 
 
27.08.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
MAY HELEN H. ERVIK (FPR) foreslo følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
 ”Nytt punkt under paragraf 4: 
  - Det gis tillatelse til frittliggende bod inntil 10 m 2” 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Erviks tillegg enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-163/13 Vedtak: 
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Planteknisk utvalg vedtar å legge forslag til reguleringsendring for gnr. 123 bnr, 5 
m.fl.-Risvik hyttefelt og omkringliggende område-Skailand  med kart og bestemmelser 
datert 31.05.2013, ut til høring og offentlig ettersyn med følgende endring/tillegg: 
 
 Nytt punkt under paragraf 4: 
  - Det gis tillatelse til frittliggende bod inntil 10 m 2 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
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Eventuell tidligere politisk behandling: 
Miljøutvalget behandlet den 28.08.2011 en forespørsel om reguleringsendring for gnr 123 
bnr 5 m.fl-Risvik hyttefelt og omkringliggende område- Skailand hvor følgende ble vedtatt: 
 

 
 
 
ANDRE OPPLYSNINGER / FAKTA I SAKEN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planområdet ligger innenfor stiplet rektangel
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Bakgrunn 
Hovedpunktet i reguleringsendringen er at større deler av regulert gangvegnett omgjøres til 
kjøreveg. I tillegg legges det inn tre nye fellesparkeringsplasser, mens to regulerte 
felles parkeringsplasser tas ut av planen. Disse er ikke opparbeidet. Det gjøres også en 
omfordeling av antall plasser mellom de enkelte fellesparkeringsplasser. For å ivareta, og 
legge til rette for funksjonell drift av felles vannforsyningssystem og avløpsrenseanlegg, er 
disse regulert inn med egne formål. Planforslaget beskrives mer utførlig i nedenstående 
punkt. 
Formålet med å gjøre om deler av gangvegnettet til kjøreveg er bl.a. for å skaffe adkomst 
frem til avløpsrenseanlegget og til vannforsyningsanlegget med bil. Dette er viktig både i 
forhold til tilsyn, drift og vedlikehold av anleggene. Videre er det ønskelig å bedre 
fremkommeligheten til den enkelte fritidseiendom, og at alle eiendommene skal få tilnærmet 
samme adkomstforhold. I gjeldene plan har 9 eiendommer kjøreveg tilnærmet frem til 
eiendommen, mens 19 eiendommer har kortere eller lengre gangveg fra kjøreveg/felles 
parkeringsplass. Noen få eiendommer vil kunne få universelt utformet adkomst som følge av 
omgjøring fra gangveg til kjøreveg. 
To av de regulerte fellesparkeringsplassene er lite funksjonelt plassert i forhold til 
eiendommene de skal betjene. Disse er ikke opparbeidet og foreslås tatt ut av planen. 
Fellesparkeringsplassene som vises i foreliggende planutkast er organisert slik at de får 
optimal plassering i forhold til fritidseiendommene. Hovedparkeringsplassen ved adkomsten 
inn til hyttefeltet vil også få funksjon som gjesteparkering. Av denne grunn et antall 
parkeringsenheter øket med 3 stk., fra 44 enheter til 47 enheter. 
Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
 
Utbyggingsavtaler 
Ikke aktuelt 
 
Krav om konsekvensutredning? 
Reguleringsendringen utløser ikke krav om konsekvensutredning 
 
 
PLANPROSESSEN 
 
Oppstartsmøte 
Oppstartmøte ble avholdt hos Eigersund kommunes planavdeling den 24.04.2012. Med på 
møtet var Dag Kjetil Tonheim fra Eigersund kommune, samt Lars Børge Stene og Sverre 
Mathiesen fra forslagstiller. Referat fra oppstartmøte er vedlagt saken.  
 
Varsel om oppstart 
Oppstart regulering er varslet iht. plan- og bygningslovens § 12-8, med direkte informasjon til 
berørte grunneiere, og med brev til offentlige myndigheter og aktører. Allmennheten er 
varslet med annonse i Dalane Tidende. 
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/E/O/D 

Offentlige merknader 

1 Statens vegvesen, region vest Ingen merknad O 

2 Fylkesmannen i Rogaland Ingen merknad O 

Private merknader 

3 Merethe Mørk Merknad J/E 

4 Terje og Synnøve Egeland Merknad N/O 

5 Pål Helmichsen Merknad N/O 

6 Signe Berland og Karl Merknad N/O 
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Andreassen 

 

INNSENDTE MERKNADER 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 
Statens vegvesen, 
region vest, brev datert 
04.10.2012 

� Ingen merknad O Tatt til orientering 

Fylkesmannen i 
Rogaland, brev datert 
17.11.2012 

� Så lenge planløsningen tar 
nødvandig hensyn til 
landskap og strandsonen, og 
til viktige natur- og 
friluftverdier, har en ingen 
merknad 

O Tatt til orientering 

Private uttaler 
Merethe Mørk, brev 
datert 29.05.2012 

- Er grunneier og nabo til gnr. 
123, bnr. 5 m.fl.. Gjeldende 
reguleringsplan berører et liten 
område av hennes eiendom, 
hvor det er regulert inn 2 tomter, 
tomt. nr. 29 og 30. 
Hun godtar ikke at hennes 
eiendom tas med i planområdet 
som skal endres, og ber om at 
plangrensen legges i 
eiendomsgrensen mot hennes 
eiendom. 

J
E 
 
 
 
 
O 

- Forslagsstillers kommentar: 
Merknaden et tatt til følge i 
planutkastet. Dette innebærer at den 
del av gjeldende reguleringsplan som 
berører hennes eiendom ikke blir 
endret. 
 
- Kommunens kommentar:  
Ingen ytterligere kommentar, tatt til 
orientering 
 

Terje og Synnøve 
Egeland, brev datert 
21.11.2012 

- Er hytteeier i feltet. Uttalelsen 
inneholder en lengre beskrivelse 
av bakgrunnen for 
reguleringsarbeidet og den 
forutgående interne prosessen i 
hytteforeningen. Dette er interne 
forhold som ikke vedkommer 
arealplanen. 
Hovedmomentet i uttalelsen er at 
det ikke er behov for endring av 
reguleringsplanen. Det ønskes 
ikke at regulerte gangveger 
omreguleres til kjøreveg, pga. 
støvplager og annen forstyrrelse 
fra trafikken. Det uttales også at 
søppelhåndteringen er ivaretatt 
ved at det er avsatt plass på øvre 
parkeringsplass. Foreslår å 
utvide nedre parkeringsplass i 
stedet for å etablere nye. Det 
nevnes spesielt nye 
parkeringsplasser i enden av 
foreslåtte nye kjøreveger, i nord 
og sør. Krever befaring av 
Eigersund kommune før saken 
behandles. 

N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 

-Forslagsstillers kommentar:  
Det vises til ovenstående punkt som 
beskriver formålet med 
reguleringsarbeidet, - i korthet nevnes 
adkomst til vann- og avløpsanlegg, 
likhet for hytteeierne i feltet og bedring 
av fremkommelighet/universell 
utforming. Etter en helhetsvurdering 
av momentene i uttalelsen, sett i 
forhold til formålet med 
reguleringsarbeidet, finner en ikke å 
kunne ta uttalelsen til følge i 
planutkastet. 
 
- Kommunens kommentar:  
Ingen ytterligere kommentar, tatt til 
orientering 
 

Pål Helmichsen, brev - Er hytteeier i feltet. Ønsker ikke N - Forslagsstillers kommentar:  
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datert 22.11.2012 endring av reguleringsplanen. 
Hovedargument er bl.a.: 
Det er ikke behov for kjøreveg 
frem til vannrenseanlegget, - lett 
vedlikeholdsutstyr. 
Det er ikke behov for kjøreveg til 
kloakkrenseanlegget, - kan 
benytte sugebil med 200 m lang 
sugeslange. Slangen kan legges 
utenom tomtene. 
Det er ikke behov for flere 
parkeringsplasser, - ca. 50 
plasser i dag, mer enn krav. 
Ikke behov for adkomst med 
ambulanse eller for 
rullestolbrukere, - kan benytte 
båre/trille 
rullestol på gangveger. 
Lite fremtidsrettet å legge opp til 
bilveg frem til alle hytter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 

Uttalelsen går på mange av de 
samme forhold som pkt. 4. Med 
henvisning til formålet med  
planutkastet, samt at et flertall av 
hytteeierne ønsker denne endringen, 
finner en etter en totalvurdering å ikke 
kunne ta uttalelsen til følge. Et 
demokratisk valgt hytteforeningsstyre 
må ansees å representere flertallet i 
feltet 
 
- Kommunens kommentar:  
Ingen ytterligere kommentar, tatt til 
orientering 
 

Signe Berland og Karl 
Andreassen, brev 
datert 26.11.2012 

- Er hytteeier i feltet. Mener at 
endring av reguleringsplanen er 
helt unødvendig. Hovedargument 
er bl.a. at det er nok 
parkeringsplasser slik det er i 
dag, og at det ikke er behov for 
kjøreveg frem til 
vannforsyningsanlegget og 
kloakkrenseanlegget. Også 
søppelhåndteringen er ivaretatt 
på øvre parkeringsplass. 

N 
 
 
 
 
O 

- Kommentar: Med henvisning til 
kommentarer til pkt. 4 og 5 finner en 
etter en helhetsvurdering ikke å kunne 
ta uttalelsen til følge. 
 
- Kommunens kommentar:  
Ingen ytterligere kommentar, tatt til 
orientering 

    
 
 
PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  
 
Overordnede planer 
 
• Fylkeskommunale planer 
 
Fylkesdelplan for areal og transport i Dalane 2005-2015 - Vedtatt i Rogaland fylkesting 
7.12.2004. 
 
Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern - Vedtatt i Rogaland fylkesting 
8.6.2004. 
 
Fylkesplan for Rogaland 2006-2009 – Vedtatt i Rogaland fylkesting 1.11.2005 
 
Regionalplan for energi og klima i Rogaland – vedtatt i Rogaland fylkesting 23.4.2007. 
 
• Kommuneplanens arealdel ev. kommundelplaner: 
I gjeldende kommuneplan, vedtatt 06.06.2011, er planområdet vist som eksisterende 
byggeområde for fritidsbebyggelse. Det foreliggende planforslag er i tråd med 
kommuneplanen, da det ikke legges opp til med utbygging i området. 
Videre gjelder kommuneplanens bestemmelser ved utarbeidelse av reguleringsplaner: 
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§ 1.3 Forhold som skal avklares i reguleringsplaner, jfr pbl § 11�9 nr. 8 
I nødvendig grad skal dette være med i reguleringsplaner: 
 
a. Planene skal angi formål, vern og utforming av arealer og fysisk miljø samt rekkefølgekrav 
for å sikre nødvendige samfunnstjenester og sikkerhet. 
 
b. Planen skal tilfredsstille gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet. Risiko og sårbarhet 
skal utredes. 
 
c. Planene skal avklare og belyse nødvendig miljøoppfølging og miljøovervåkning både for 
byggeperiodene og etter at planen er gjennomført. 
 
d. Det skal redegjøres for miljøkonsekvenser, herunder klimakonsekvenser med særlig vekt 
på transport. Planen skal dokumentere at hensynet til kollektivtrafikkens fremkommelighet er 
forsvarlig ivaretatt på kort og lang sikt. Energiforsyning basert på fornybar energi skal utredes 
og andelen fornybar energi skal fastsettes. 
 
e. Landskapsvern og kulturminner skal utredes. 
 
f. Støy (dag og natt), støv og utslipp skal utredes. 
 
g. Universell utforming � tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper, herunder 
bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede – skal utredes. 
 
h. Barn og unges interesser skal utredes. 
 
i. Vurdering av EMF – avstandskrav til høyspent. 
 
j. Områdets grønnstruktur og sammenheng med overordnet grønnstruktur utredes. 
 
k. Viktige naturkvaliteter, herunder biologisk mangfold, skal registreres og vurderes sikret. 
Planer skal også vise hvordan større terrenginngrep løses i overganger mellom 
utbyggingsareal og grønnstruktur. 
l. Det skal gjøres rede for tiltakets estetiske sider. Forhold til tiltaket i seg selv, omgivelsene 
og fjernvirkningen skal utredes. 
 
m. I 100 metersbeltet langs sjø skal planer angi byggegrense for tiltak og sikre allmenn 
ferdsel og badeplasser. 
 
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. 
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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. 
 
Gjeldende reguleringsplaner 
 

Reguleringsplanfor fritidsboliger - gnr 123 bnr 5, 8, 2 m.fl – Vedtatt ved kommunestyret 
31.03.2003 viser området regulert til byggeområde for boliger, fritidsboliger, 
landbruksområder for jord- og skogsbruksområde, offentlig kjøreveg og gangvei, 
spesialområde for friluftsområde på land, friluftsområde vassdrag, privat småbåtanlegg 
vassdrag, privat småbåtanlegg på land, og fellesområde for felles avkjørsel og felles 
parkeringsplass. 
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BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 
 
Beliggenhet 
Planområdet ligger på gården Skailand i Eigersund kommune og har en størrelse på 444 da. 
Området starter i sør på en odde ut i Eiavannet, og strekker seg innover i terrenget, parallelt 
med fylkesvei 32, hvor det avgrenses av eiendomsgrensene til gnr. 123, bnr. 5, 8,2 m.fl. 
 

 
 
Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Området benyttes hovedsakelig til beite og friluftsliv, med litt generell landbruksdrift i nordre 
del. For rekreasjon og friluftsliv er området unikt, spesielt i forhold til Eiavannets kvaliteter. 
Sentralt i planområdet er det etablert et felt for fritidsbebyggelse. Feltet er på det nærmeste 
ferdig utbygd, og består av mindre frittliggende hytter, godt tilpasset landskapet omkring. I 
disse dager pågår arbeid på den siste tomten, eiendommen 123/50. 
Det er opparbeidet kjøreveger fra fylkesveg 32 og frem til felles parkeringsplasser internt i 
feltet. Regulerte gangveger, fra felles parkeringsplasser og frem til den enkelte 
fritidseiendom, ble under opparbeidelsen av feltet benyttet til transport frem til den enkelte 
fritidseiendom. Mye av dette gangvegnettet er ikke innsnevret og revegetert iht. gjeldende 
reguleringsplan, og fremdeles kjørbart med bil. 
 
Stedets karakter 
• Eksisterende bebyggelse 
Med unntak av en boligeiendom helt nord i planområdet, fremstår planområdet som ubebygd 
i nordre og søndre del. 
 
Landskap 
• Topografi og landskap 
Planområdet består hovedsakelig av et kupert landskap, lett vegetert med ulik 
løvtrevegetasjon og buskas, og med mindre myrpartier innimellom. 
 
• Estetisk og kulturell verdi 
Planområdet ligger i «Vakre landskap», og er et område som har høy landskapsverdi av 
fylkesinteresse. 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registret noen automatisk fredede fornminner eller Sefrakregistrerte kulturminner 
innen området. 
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Naturverdier 
I den sørlige delen av planområdet er det registrert en hekkelokalitet for sårbar fugleart. 
 
Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
For rekreasjon og friluftsliv er området unikt, spesielt i forhold til Eiavannets kvaliteter. 
 
• Kjøreatkomst/vegsystem  
Det er opparbeidet kjøreveger fra fylkesveg 32 og frem til felles parkeringsplasser internt i 
feltet. Regulerte gangveger, fra felles parkeringsplasser og frem til den enkelte 
fritidseiendom, ble under opparbeidelsen av feltet benyttet til transport frem til den enkelte 
fritidseiendom. Mye av dette gangvegnettet er ikke innsnevret og revegetert iht. gjeldende 
reguleringsplan, og fremdeles kjørbart med bil. 
 
Barns interesser 
Barn og unges interesser i tilknytning til det etablerte feltet er svært godt ivaretatt, da det er 
store områder for fri aktivitet, både til vanns og til lands. 
 
Universell tilgjengelighet 
Enkelte fritidseiendommer i det etablerte feltet har mulighet for universell utforming, men for 
de fleste er dette utelukket ut fra topografi og bratt adkomst. 
 
Teknisk infrastruktur 
• Vann og avløp 
Fritidseiendommene i feltet er tilknyttet felles vannforsynings- og avløpssystem. Dette 
fellesystemet driftes og vedlikeholdes av feltets velforening. 
 
• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m 
Strøm er ført fram til samtlige fritidseiendommer i kabelgrøft. 
 
Grunnforhold 
• Stabilitetsforhold 
Grunnen innen planområdet består hovedsakelig av fjell med et skrint vegetasjonsdekke 
over. Innimellom er det mindre myrpartier.  
 
• Ledninger 
Ikke beskrevet 
 
• Ev. rasfare 
Området er stabilt og en anser heller ikke å være rasfarlige partier innen området. 
 
Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 
Planområdet er allerede utbygget, og det legges i foreliggende planforslag ikke opp til 
ytterligere tiltak som vil få de store konsekvensene på risikoforhold og sårbarhet innen 
området. Risiko- og sårbarhetsanalysen er derfor forenklet til en gjennomgang iht. 
kommunens sjekkliste som følger vedlagt i vedlegg 12. Det vil nedenfor bli gjennomgått de 
forhold som er funnet naturlig å knytte merknad til i sjekklisten. 
 
Viltforvaltning og fiskeforvaltning 
Vil områder med særlig verdi for viltet bli direkte eller indirekte berørt? 
 
Kommentar: En er kjent med at det er lokalisert et hekkområde for sårbar fugleart innenfor 
planområdet i sør, men dette området er både i gjeldende plan og i nytt planutkast regulert til 
friluftsområde. Dette har tidligere vært vurdert til å være tilstrekkelig vern. En endring i 
forhold til gjeldende plan, men ikke i forhold til bruken av området, er at det tillates kjøreveg 
frem til den innerste fritidseiendommen i sør. Selv om biltrafikken dermed tillates lenger sør 
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enn det gjeldene plan gir rom for, anser en ikke dette som noe ytterligere forstyrrende 
element på fuglelivet enn friluftsbebyggelsen i seg selv og småbåtanlegget like ved. 
 
Luftforurensing og støy 
Vil tiltaket føre til midlertidig eller konstant økning i luftforurensning og støy? 
Kommentar: Som en naturlig konsekvens av at det tillates biltrafikk på en større del av 
vegnettet, vil både luftforurensning og støy fra trafikken øke. I et hyttefelt uten 
gjennomgangstrafikk vil en i utgangspunktet anse denne problematikken som minimal. Den 
lille trafikkøkningen som måtte komme ansees derfor som ubetydelig, sett ut fra et objektivt 
synspunkt. 
 
Samfunnssikkerhet 
Brannberedskap. 
Kommentar: Vannforsyningssystemet i feltet er ikke dimensjonert for brannvann. Ved 
en brann vil slokkevann måtte medbringes på bil, eller tas fra Eiavanet. På dette området er 
det ingen endring i forhold til dagens situasjon. Det er bare en adkomstveg for brannbil inn i 
feltet. Dette kan i visse situasjoner utgjøre en begrensning på brannvesenets mulighet for 
fremkommelighet, men er ikke en uvanlig problemstilling i slike hyttefelt. En anser dessuten 
ikke bebyggelsen som spesielt brannfarlig. En positivt virkning av planforslaget er at 
fremkommeligheten for utrykningskjøretøyer som brannbil og ambulanse vil bli bedret ved 
utvidet kjørevegnett. 
 
 
BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 
Planlagt arealbruk 
Planforslaget er en endring av gjeldende reguleringsplan, vedtatt 29.06.2002, siden revidert 
to ganger, 07.10.2002 og 01.04.2004. I forbindelse med den foreliggende endring er hele 
planen konvertert til den nye plan- og bygningsloven av 2008.  
Som nevnt ovenfor, er området nærmest ferdig utbygd og planforslaget legger ikke opp til 
noen videre utbygging innen området. Arealbruken blir i hovedsak den samme som før. 
Enkelte gangveger blir endret til kjøreveger, det legges inn områder for 
vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg, og det er foretatt en justering og tilpasning av 
parkeringsplasser. 
Planforslaget er utarbeidet med utgangspunkt i miljøutvalgets vedtak i sak 156/11 og innspill 
fra velforeningen i Risvik hyttefelt. 
 
 
Reguleringsformål 
Det er i planforslaget lagt inn følgende reguleringsformål: 
 
• Bebyggelse og anlegg 
- Boligbebyggelse 
- Fritidsbebyggelse 
- Vannforsyningsanlegg 
- Avløpsanlegg 
- Renovasjonsanlegg 
- Småbåtanlegg i sjø og vassdrag 
- Småbåtanlegg på land 
 
• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
- Kjøreveg 
- Parkering 
- Gangveg 
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• Landbruks-, natur og friluftsområder, samt reindrift 
- Landbruksformål 
- Friluftsformål 
 
• Bruk og vern av sjø og vassdrag 
- Friluftsområde i sjø og vassdrag 
 
Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
Hovedpunktet i endringsforslaget er at deler av regulert gangvegnett foreslås endret til 
kjøreveg. Plankartet viser nå kjøreveg helt frem til den innerste fritidseiendommen i feltet, 
både i nordre og søndre del. Utvidelsen i søndre del av feltet begrunnes med behov for 
kjørbar adkomst til felles vannbehandlingsanlegg, for mer funksjonell drift av dette. I nordre 
del er det også foreslått kjøreveg ut fra et likhetsprinsipp for hele feltet. Det er etablert 
snuhammer i enden av begge vegutvidelser. I tråd med miljøutvalgets vedtak er vegbredden 
generelt regulert til 4,0 m. 3,0 m kjøreveg og 0,5 m skulder på hver side. Skulder skal tilsåes. 
Gjenværende gangveger frem til den enkelte eiendom er regulert til med bredde 1,5 m. Det 
er foretatt en omfordeling av parkeringsplassene internt i feltet. To felles parkeringsplasser er 
tatt ut av planforslaget og erstattet med tre nye. Planutkastet viser parkering for til sammen 
47 biler, mot 44 i gjeldende plan. 
I tilknytning til feltets hovedparkeringsplass er det regulert inn et areal for 
hytterenovasjonscontainer. Container er i dag plassert på samme sted, men på regulert 
parkeringsplass. 
Det er også lagt inn egne områder for vannforsyningsanlegg og avløpsanlegg i plankartet. 
Eksisterende anlegg er målt inn og tilstøtende område regulert til formålet. 
Byggeområdene for fritidsboliger er justert i størrelse og form slik at de i hovedsak samsvarer 
med eiendommenes grenser.  
Generelt sett fremstår reguleringsforslaget nå som mer i tråd med den virkelige arealbruken i 
feltet. 
 
Beskrivelse av endringer i reguleringsformål 
Nedenfor følger omtale av alle endringer som er gjort i forhold til gjeldende plan, med 
henvisning til utsnitt av plankartet: 
 
1. Endring av gangveg til kjøreveg 
Fra hovedparkeringsplassen f_PI2 og vestover er eksisterende gangveg endret til 
kjøreveg med snuhammer i enden. (§5.1) 
 
2. Ny parkeringsplass f_PI1 
Det er regulert ny parkeringsplass for 5 biler i vestre ende av ny ovennevnte nye kjøreveg 
(§5.2) 
 
3. Gangveg til eiendommer 
Det er regulert gangveg fra kjøreveg og frem til alle eiendommene på feltet (se alle 
kartutsnitt) (§5.3) 
 
4. Område for renovasjonsanlegg, f_RA 
Det er regulert et område for renovasjonscontainer i starten på hovedparkeringsplassen 
(§4.5) 
 
5. Hovedparkeringsplass f_PI2 
Parkeringsplassen er justert og tilpasset aktuelt behov (§5.2) 
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Utsnitt 1 

 
6. Byggeområder/tomter er justert i henhold til eiendomsgrenser 
Fritidseiendommene er ikke fradelt iht. gjeldende reguleringsplan. Dette er nå rettet opp 
ved at regulerte tomtegrenser og byggeområdenes avgrensning er tilpasset virkelige 
grenser. Unntak er gjort for eiendommer som grenser mot felles kjøreveg. Her er det lagt 
inn et skille mellom byggeområdet og kjørevegen med 1 meters bredde. Dette området er 
regulert til friluftsformål. Hensikten er at ingen byggeområder skal grense direkte til 
kjøreveg. Det er regulert 1,5 m bred gangveg for adkomst over nevnte friluftsområder. 
 
 
 
 

7. Ny parkeringsplass f_PI3 
Det er regulert ny parkeringsplass for 6 biler sør 
for 
avkjørsel til båthavnen, se utsnitt 2 (§5.2) 
 
8. Parkeringsplass f_PI4 
Parkeringsplassen er justert og tilpasset aktuelt 
behov 
(§5.2) 
 
9. Område for avløpsanlegg, f_AA 
Det er regulert område for avløpsanlegg ved 
eksisterende renseanlegg, både anlegg og 
spredeareal, (§4.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utsnitt 2 
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10. Adkomst til avløpsanlegg 
Det er regulert 3 m bred adkomst fra kjøreveg til eiendommen 123/59. Denne skal benyttes 
av slamsugebil for betjening av avløpsanlegget.(§4.2, 2. ledd) 
 
11. Endring av gangveg til kjøreveg 
Fra parkeringsplass f_PI4 og sørover til vannforsyningsanlegget, f_VF, er eksisterende 
gangveg endret til kjøreveg med snuhammer i enden. (§5.1) 

 
12. Ny parkeringsplas f_PI5  
Det er regulert ny 
parkeringsplass for 8 biler lengst 
sør i feltet. (§5.2) 
 
13. Område for 
vannforsyningsanlegg, f_VF 
Det er regulet område for 
vannforsyningsanlegg ved 
eksisterende 
vannbehandlingsanlegg. (§4.3) 
 
 
 
 
 

Utsnitt 3 
 
 

14. Tillatt korttidsparkering på område for småbåtanlegg på land, f_ABB 
Det er gjort endring i reguleringsbestemmelsen for området, ved at det er åpnet opp for 
korttidsparkering i tilknytning til båtanlegget innen området. (§4.7). 
 
15. Fjernet parkeringsplasser som ligger i gjeldende plan 
To parkeringsplasser som ligger inne i gjeldende plan er fjernet. Den ene lå i starten på 
adkomstvegen ned til båthavna, den andre var plassert like ved båthavna. Etter å ha 
foretatt en omrokkering av parkeringsplassene i feltet, har en ikke funnet behov for disse 
permanente parkeringsplassene lenger. For å serve behovet for korttidsparkering ved bruk 
av båthavna, er det åpnet opp for korttidsparkering på området for småbåtanlegg på land. 
 
 
VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
 
Landskap og estetikk (pkt. 6.3 og 6.5) 
Når foreliggende planutkast følges opp med revegetering av sår i landskapet, tilsåing av 
vegers sideareal, ol., vil dette føre til en hevet estetisk og landskapsmessig kvalitet i feltet. I 
dag fremstår deler av feltet som noe uferdig. 
 
Naturmangfold (pkt. 6.7) 
I forhold til hekkelokaliteten i søndre del av planområdet ansees endringen ikke å ha noen 
negativ virkning. Det er ikke foreslått kjøreveger eller andre fysiske tiltak lenger sør enn det i 
dag er bebyggelse, og det er ikke foreslått noen endringer i strandsonen. 
 
Rekreasjonsbruk og uteområder (pkt. 6.8 og 6.9) 
Planforslaget ansees ikke å ha noen virkninger på områdets egnethet for rekreasjonsbruk, all 
den tid det ikke legges opp til økt utbygging eller aktivitet i feltet 
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Trafikkforhold (pkt. 6.10) 
En negativ konsekvens kan være at det blir økt trafikk forbi enkelte eiendommer, med de 
plager dette vil kunne medføre. Planforslaget legger ikke opp til at det skal kunne parkeres 
på den enkelte eiendom, så slik sett bør denne trafikken i hovedsak kunne begrenses til 
ankomst og avreise. Et annet poeng er at det frem til i dag er kjørbar adkomst frem til de 
innerste eiendommene, selv om dette ikke er i tråd med gjeldende reguleringsplan. 
 
Barn og unges interesser (pkt. 6.11) 
Det er ikke foreslått tiltak som påvirker barn og unges forhold i området. Disse er som 
tidligere nevnt svært gode. 
 
Universell tilgjengelighet (pkt. 6.13) 
En positiv virkning av planforslaget er at det blir en større likhetsbehandling av 
fritidseiendommene i feltet, i og med at alle får mulighet til å transportere og lesse av varer i 
rimelig nærhet av sin eiendom. I tillegg vil tilgjengeligheten til flere eiendommer bli bedret, og 
enkelte eiendommer vil kunne får universell utformet adkomst. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (pkt. 6.15) 
 
Samfunnsikkerhet 
En positivt virkning av planforslaget er at fremkommeligheten for utrykningskjøretøyer som 
brannbil og ambulanse vil bli bedret ved utvidet kjørevegnett. 
 
Luftforurensning og støy 
Som en naturlig konsekvens av at det tillates biltrafikk på en større del av vegnettet, vil både 
luftforurensning og støy fra trafikken øke. I et hyttefelt uten gjennomgangstrafikk vil en i 
utgangspunktet anse denne problematikken som minimal. 
Teknisk infrastruktur (pkt. 6.17) 
En annen positiv virkning er at det blir lagt til rette for en mer funksjonell drift av det felles 
vannforsyningsanlegget og renseanlegget i feltet. Kjørbar tilkomst for slamsugebil og andre 
driftskjøretøyer er vanlig etter dagens standard. 
 
Interessemotsetninger (pkt. 6.20) 
Som det fremgår av merknadene fra enkelte hytteeiere i feltet, er det interessemotsetninger 
og ulike meninger om det foreliggende reguleringsforslag. Dette er naturlig da den enkelte 
hytteeier har hatt ulikt motiv for å etablere seg i feltet. Imidlertid er det slik i et demokratisk 
system at mindretallet må bøye seg for flertallets syn. Ut fra innspill til oppstartsvarselet 
synes det helt klart at det er et lite mindretall som har innvendinger til reguleringsarbeidet 
styret i velforeningen har satt i gang. Under avstemning på årsmøtet i velforeningen ble det 
92 % flertall for å sette i gang omreguleringsarbeid. 
 
Avveining av virkninger (pkt. 6.21) 
Siden planutkastet omfatter et nærmest ferdig utbygget område, vil det ikke medføre så store 
virkninger på noen områder. Som nevnt ovenfor vil det være knyttet visse negative virkninger 
i tilknytning til øket biltrafikk. Dette gjelder i første rekke i form av støy og luftforurensing. 
Disse negative virkningene vil, etter vårt syn mer enn oppveies av positive virkninger som økt 
tilgjengelighet, universell utforming, samt økt samfunnssikkerhet i form at bedre 
tilgjengelighet med utrykningskjøretøyer. Også bedret funksjonalitet for betjening av teknisk 
infrastruktur som vannbehandling- og avløpsanlegg teller positivt i planforslaget. 
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Saksbehandlers vurderinger: 
Etter gjennomgang av foreliggende planforslag har en vurdert den slik at den kan legges ut 
på høring og offentlig ettersyn etter at det er foretatt noen justeringer på plankartet med 
hensyn til at hyttefeltet er ferdig utbygd.  
Det må bemerkes at fradelingen av tomtene er ikke skjedd i trå med gjeldende 
reguleringsplan. Men forslaget aksepteres da denne endringen vil være i samsvar med 
dagens situasjon. 
Vedrørende omregulering av gangveg til kjøreveg og snuhammer i sør for å nå frem til 
vannbehandlingsanlegget med kjøretøy, er dette i trå med anbefalingen miljøutvalget ga ved 
forespørsel om reguleringsendringen. Ved å legge inn en fellesparkering merket F_P5 gir 
dette også hyttene lengst sør mulighet til å parkere nærmere hyttene sine. 
Den største interessekonflikten ligger i endringen nord i feltet, hvor en ønsker å regulere om 
gangvei til kjøreveg og legge felles parkering merket F_1 slik for å gi kjøreadkomst nærmere 
hyttene nærmere hyttene Som vist på plankartet. En har gjennom grundig vurdering av 
saken kommet frem til at planforslaget likevel kan legges ut på høring og offentlig ettersyn 
som fremlagt. 
 
Universell utforming: 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen konsekvenser for kommunen 
 
 
 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

    
Sum    
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

    
Sum    
 

~ o ~ 
 
  
 
 
Alternative løsninger: 
 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
285628 Revidert planbeskrivelse 31.05.2013.pdf 
285629 Ferdig plankart for oversendelse 31.05.2013.pdf 
285630 Vedlegg 1 referat oppstartmøte.pdf 
285636 Vedlegg 2 - 5 - oppstartsvarsel.pdf 
285642 Vedlegg 6 - 11 - Innspill til oppstartsvarsel.pdf 
285631 Vedlegg 12 - ROS-analyse sjekkliste.pdf 
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285632 Vedlegg 13 - Reguleringsbestemmelser.pdf 
285633 Vedlegg 14 - Vedtak sak 156-11.pdf 
285634 Vedlegg 15 - Referat fra plangjennomgang.pdf 
285635 Vedlegg 16 - Hyttestyrets uttalelse til plangjennomgang.pdf 
 
 

 
 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 I 20.04.2009 Steinar Berge m.fl. Søknad reguleringsendring Risvik hyttefelt og 
omliggende område angående kjøreveg/tilgang 

2 U 26.05.2009 Steinar Berge m.fl. Reguleringsendring Risvik hyttefelt og 
omliggende område - gnr. 123 bnr. 5 m.fl. 

3 U 11.05.2010 57 mottakere... 
Oversendelse av forespørsel om 
reguleringsendring for gnr. 123 bnr. 5 m.fl.- 
Risvik hyttefelt og omliggende område - 

4 U 11.05.2010 

Dalane Friluftsråd;  
Miljøavdelingen- seksjon 
vann-og avløp;  
Miljøavdelingen seksjon 
veg- og utemiljø;  
Kommuneoverlege;  
BR-representanten;  
Felles brukerutvalg;  
Bjarne Rosenblad;  
Randi Haugstad;  
Annbjørg Elve 
Skofteland;  
Jone Chr. Omdal 

Forespørsel om reguleringsendring Risvik 
hyttefelt og omliggende område - gnr. 123 bnr. 5 
m.fl. 

7 I 22.05.2010 Fylkesmannen i 
Rogaland 

Innsigelse til søknad om reguleringsendring 
Risvik hyttefelt og omliggende område - gnr. 123 
bnr. 5 m.fl. 

6 I 26.05.2010 Mona og Henning 
Egholm 

Omregulerings søknad på Risvik hyttegrend - 
merknad 

5 I 31.05.2010 Pål Helmichsen Forespørsel om reguleringsendring for gnr 123 
bnr 5 m.fl. - merknader 

8 I 01.06.2010 Statens vegvesen Uttalelse - reguleringsendring Risvik hyttefelt og 
omliggende område - gnr. 123 bnr. 5 m.fl. 

11 X 04.10.2010  Ortofoto 
12 I 06.10.2010 Risvik Hytteforening Forespørsel omregulering Risvik hyttefelt 

10 U 11.01.2011 

BR-representanten;  
Dalane Friluftsråd;  
Felles brukerutvalg;  
Rogaland 
fylkeskommune-kultur;  
Kommuneoverlegen;  
Miljøavdeling;  
Mattilsynet;  
Norges vassdrags- og 
energidirektorat;  
Rogaland 
fylkeskommune-
regional;  
Fylkesmannen i 

Forespørsel om reguleringsendring - Risvik 
hyttefelt og omliggende område - gnr. 123 bnr. 5 
m.fl. 
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Rogaland;  
Statens vegvesen 

14 I 18.01.2011 Statens vegvesen 
Forespørsel om reguleringsendring gnr 123 bnr 5 
m.fl. - Risvik hyttefelt og omliggende område - 
ingen merknader 

16 I 11.02.2011 Risvik Hytteforening 
Svarbrev fra Risvik Hytteforening vedr. 
parkeringsplasser gnr. 123 bnr. 5 m.fl. - Risvik 
hyttefelt 

17 I 11.02.2011 Risvik Hytteforening Svarbrev fra Risvik Hytteforening - 
reguleringsendring gnr. 123 bnr. 5 m.fl 

19 I 15.02.2011 Mattilsynet Risvik hyttefelt - innspill til forespørsel om 
reguleringsendring 

18 I 16.02.2011 Fylkesmannen i 
Rogaland 

Uttalelse til forespørsel om reguleringsendring for 
Risavik hyttefelt gnr. 123 bnr. 5 m.fl. 

20 I 20.03.2011 Pål Helmichsen Stenging av gårdsrom - Risvik Hyttefelt 

21 I 20.03.2011 Kari Østerhus Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen til 
innkjøring 

22 U 08.06.2011 64 mottakere... 

Forespørsel om reguleringsendring gnr. 123 bnr. 
5 m.fl. - Risvik hyttefelt - omgjøring av gangveg til 
til kjøreveg samt innregulering av 
pumpestasjoner/renseanlegg 

23 U 08.06.2011 Risvik Hytteforening Forespørsel omregulering Risvik hyttefelt 

24 I 23.06.2011 Pål Helmichsen 
Høringsuttalelse til reguleringsendring gnr. 123 
bnr. 5 m.fl. - Risvik hyttefelt og omliggende 
område 

26 I 03.07.2011 Fylkesmannen i 
Rogaland 

Vedr. forespørsel om reguleringsendring på gnr. 
123 bnr. 5 Risvik hyttefelt - gangvei til kjørevei, 

28 I 04.07.2011 Karl A. Andreassen 
Forespørsel om reguleringsendring gnr. 123 bnr. 
5 m.fl. Risvik hyttefelt  omgjøring av gangvei til 
kjørevei samt 

29 I 06.07.2011 Signe Berland Forespørsel om reguleringsendring gnr.123 bnr.5 
m.fl. Risvik hyttefelt - omgjøring av gangveg til 

27 I 08.07.2011 Henning Egholm Uttalelse vedr. reguleringsendring på Risvik 
hyttefelt gnr. 123 bnr. 5 m.fl. 

31 U 21.10.2011 56 mottakere... Reguleringsendring gnr. 123 bnr. 5 m.fl. - Risvik 
hyttefelt og omliggende område 

32 U 24.04.2012 Lars Børge Stene Referat oppstartsmøte - Risvik 

33 I 06.09.2012 Kjellesvik Prosjeektering 
AS 

Varsel om oppstart av planarbeid for Risvik 
hytteområde del av gnr. 123 bnr. 5 m.fl. Skailand 

35 I 21.11.2012 Synnøve Egeland og 
Terje Lima 

Synspunkt og kommentarer til forestående 
planarbeid for Risvik hyttefelt gnr. 123 bnr. 5 m/fl. 

37 I 22.11.2012 Pål Helmichsen 
Synspunkter i forbindelse med forestående 
planarbeid for Risvik hyttefelt gnr. 123 bnr. 5 m.fl. 
Skailand 

36 I 26.11.2012 Signe Berland og Karl 
Andreassen 

Synspunkt og kommentar til forestående 
planarbeid for Riskvik hyttefelt del av gnr. 123 
bnr. 5 m.fl. 

34 U 30.11.2012 
HELMICHSEN PÅL;  
Vidar Høyvik - Risvik 
Hytteforening 

Reguleringsendring gnr. 123 bnr. 5 m.fl. - Risvik 
hyttefelt og omliggende område - tilbakemelding 

38 I 16.01.2013 Kjellesvik Prosjeektering 
AS 

Forslag til detaljreguleringsplan ( endring ) for 
fritidsboliger på gnr. 123 bnr. 5 - Risvik 
hytteområde 

39 I 16.01.2013 Kjellesvik Prosjeektering 
AS 

Reguleringsplan Risvik hytteområde - del 2 av 
samlet beskrivelse 
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40 I 23.01.2013 Kjellesvik Prosjektering 
AS 

Oversender plankart i format A1 og A3 - 
Reguleringsplan for fritidsboliger gnr. 123 bnr. 5 - 
Risvik 

41 I 30.05.2013 Kjellesvik prosjektering 
AS 

Forslag til reguleringsendring gnr. 123 bnr. 5 m.fl. 
- Risvik hyttefelt og omliggende område, 
Skailand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parter i saken: 
                 
N ANDREASSEN KARL 

ANDREAS 
HUSABERGBAKKEN 
117 B 

4032 STAVANGER  

N ARNTSEN ARNULF 
SCHULTZ 

FREDTUNVEGEN 16 
B 

4050 SOLA  

N ARNTSEN ELSE FREDTUNVEGEN 16 
B 

4050 SOLA  

N BERGE STEINAR EIAVEIEN 1139 4376 HELLELAND  
N BERLAND SIGNE 

MARGRETE 
HUSABERGBAKKEN 
117 B 

4032 STAVANGER  

N EGELAND SYNNØVE 
LIMA 

STEINSTEMMYRÅ 28 4313 SANDNES  

N EGELAND TERJE STEINSTEMMYRÅ 28 4313 SANDNES  
N EGHOLM HENNING KJELDEBERGET 7 4330 ÅLGÅRD  
N EGHOLM MONA KJELDEBERGET 7 4330 ÅLGÅRD  
N EIDE KIRSTI HELENE ISHALLVEIEN 40 B 4021 STAVANGER  
N EIDE MAGNE 

LJOSDAL 
ISHALLVEIEN 40 B 4021 STAVANGER  

N ENGE TORA CAMILLE JØNNINGSHEIVEIEN 
28 A 

4316 SANDNES  

N GABRIEL 
EMELTHAVARASU 

JEKTEVEGEN 7 4056 TANANGER  

N GABRIEL RITA 
JERUPAVATHY 

JEKTEVEGEN 7 4056 TANANGER  

N GUNDERSEN 
GRETHE 

SMIEVEGEN 7 4365 NÆRBØ  

N GYSLAND OLE 
JONNY 

TANANGERVEGEN 
458 

4050 SOLA  

N HALVORSRØD 
MERETE 

FIOLSTIEN 28 4340 BRYNE  

N HALVORSRØD RALF FIOLSTIEN 28 4340 BRYNE  
N HEIDE TRUDE DYKJELSLETTA 44 4032 STAVANGER  
N HELGØY TERJE 

SIGURD 
JØNNINGSHEIVEIEN 
28 A 

4316 SANDNES  

N HELMICHSEN LINE L KASTANJEVEGEN 20 4050 SOLA  
N HELMICHSEN PÅL KASTANJEVEGEN 20 4050 SOLA  
N HUSVEG JOHNY SMIEVEGEN 7 4365 NÆRBØ  
N HØYVIK TRINE 

SVENDSEN 
HOGNES GATE 11 B 4041 HAFRSFJORD  

N HØYVIK VIDAR HOGNES GATE 11 B 4041 HAFRSFJORD  
N JOHNSEN DAG 

YNGVE 
DYKJELSLETTA 44 4032 STAVANGER  

N KALVIK HARALD SANDEVEGEN 34 4050 SOLA  
N KNARVIK ARILD TOMASBAKKEN 24 4085 HUNDVÅG  
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N KNARVIK RANDI 
HAUGLAND 

TOMASBAKKEN 24 4085 HUNDVÅG  

N KROHN AUDHILD OLAV V S GATE 13 B 4005 STAVANGER  
N KAAVIK BJØRG 

KARIN 
MADLASTOKKEN 24 4042 HAFRSFJORD  

N LEKVE GEIR MÅRVEIEN 15 4323 SANDNES  
N LUNDEMOEN ELNA 

VOLL 
TUEMYRÅ 4 4362 VIGRESTAD  

N LUNDEMOEN KAARE 
ASLE 

TUEMYRÅ 4 4362 VIGRESTAD  

N LYNGSTAD GEIR HØGALEITET 27 4352 KLEPPE  
N LYNGSTAD JANNE 

CHRISTIN 
HØGALEITET 27 4352 KLEPPE  

N MATHIESEN ARNE 
SVERRE 

BIRKEBEINERVEIEN 
1 

4370 EGERSUND  

N MØRK VALBORG M 
SKAILAND 

EIAVEIEN 1147 4376 HELLELAND  

N NÆRLAND 
HILLEBORG 

SKJERPEVEGEN 152 4365 NÆRBØ  

N OBRESTAD ROLF SELJEVEGEN 22 4352 KLEPPE  
N PEDERSEN TERJE 

EGIL 
LERKEVEIEN 6 B 4314 SANDNES  

N PEDERSEN VIVIAN 
MARGARET 

LERKEVEIEN 6 B 4314 SANDNES  

N RODVELT ODDVAR SPRINGARSTIEN 60 4021 STAVANGER  
N SALTE TORBJØRN LALANDSVEGEN 225 4353 KLEPP 

STASJON 
 

N SANDNES GEIR 
KÅRE 

KVERNSTIEN 1 4070 RANDABERG  

N SANDNES NINA 
EGELI 

KVERNSTIEN 1 4070 RANDABERG  

N SKAILAND KÅRE 
TORLEIF 

EIAVEIEN 1150 4376 HELLELAND  

N THIYAKARAJAH 
LAMBOTHARAN 

TYRIHANSVEIEN 24 4315 SANDNES  

N ØRSLAND ARNE 
MARTON 

SKAILANDSVEIEN 20 4376 HELLELAND  

N ØSTBØ ODD INGE SKAARLISTIEN 33 4326 SANDNES  
N ØSTERHUS KARI SPRINGARSTIEN 60 4021 STAVANGER  
N ÅSHEIM MARIANNE TRONESGEILEN 11 K 4317 SANDNES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


