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2. gangsbehandling - reguleringsendring for gnr. 47 bnr. 327 
m.flere - ny enebolig - øst for Nysundfjellet 
   
 

Sammendrag: 
Prosjektil Areal AS har på vegne av Eivind Omdal utarbeidet reguleringsendring gnr. 47 bnr. 
327 m/fl-øst for Nysundfjellet med hensikt å kunne etablere en ny bolig på eiendommen hvor 
det i dag står en garasje. Planforslaget ble 1. gangsbehandlet i planteknisk utvalg 11.06.2013, 
sak 156/13 og lagt ut på høring i tidsperioden 28.06.13-23.08.13. Det er ikke kommet inn 
vesentlige merknader som tilsier at planforslaget må endres og legges ut på ny høring og 
offentlig ettersyn.Rådmannen anbefaler derfor at reguleringsendring for ny enebolig-gnr 47 bnr 
327 m.fl.-øst for Nysundfjellet vedtas med plankart og bestemmelser datert xxx vedtas som 
fremlagt. 
 
 
Saksgang: 
PTU innstiller til kommunestyret som fatter vedtak i saken. 
 

Rådmannens forslag til vedtak 27.08.2013: 
Forslag til reguleringsendring for ny enebolig-gnr 47 bnr 327 m. fl.-øst for Nysundfjellet med 
plankart og bestemmelser datert 19.03.2013 vedtas med følgende endringer: 
 
Plankart 
 
1. Byggegrense mot felles avkjørsel merket f_Veg skal ha en minimumsavstand på 4 meter. 
 
2. Planlagt bebyggelse skal påføres i form av maks tillatt bebygd areal, med maks tillatt 

mønehøyde og møneretningen skal påføres. 
 
Bestemmelser 
 
3. Bestemmelsene skal justeres i henhold til justert plankart og bruk av materialtype skal 

gjengis. 
 
 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 
 
 



24.09.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-193/13 Vedtak: 
 
 Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 

Forslag til reguleringsendring for ny enebolig-gnr 47 bnr 327 m. fl.-øst for Nysundfjellet 
med plankart og bestemmelser datert 19.03.2013 vedtas med følgende endringer: 
 
Plankart 

 
1. Byggegrense mot felles avkjørsel merket f_Veg skal ha en minimumsavstand på 4 

meter. 
 
2. Planlagt bebyggelse skal påføres i form av maks tillatt bebygd areal, med maks tillatt 

mønehøyde og møneretningen skal påføres. 
 
Bestemmelser 

 

3. Bestemmelsene skal justeres i henhold til justert plankart og bruk av materialtype skal 
gjengis. 

 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 

 
 
 
30.09.2013 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Planteknisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
KS-050/13 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for ny enebolig-gnr 47 bnr 327 m. fl.-øst for Nysundfjellet 
med plankart og bestemmelser datert 19.03.2013 vedtas med følgende endringer: 
 
Plankart 

1. Byggegrense mot felles avkjørsel merket f_Veg skal ha en minimumsavstand på 4 
meter. 

 
2. Planlagt bebyggelse skal påføres i form av maks tillatt bebygd areal, med maks tillatt 

mønehøyde og møneretningen skal påføres. 
 
Bestemmelser 



3. Bestemmelsene skal justeres i henhold til justert plankart og bruk av materialtype skal 
gjengis. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 

 
 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
11.06.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
 
PTU-156/13 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for boliger gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Nysundfjellet med kart 
og bestemmelser datert 19.03.2013 legges ut til offentlig ettersyn med følgende 
endringer: 
Bestemmelser 
1. ”Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel.” 
2. ”Det skal velges terrengtilpasset bebyggelse.” 
 

Vedtaket er enstemmig. 
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ANDRE OPPLYSNINGER / FAKTA I SAKEN: 
 
1. INNLEDNING OG BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
En ønsker å endre gjeldende reguleringsplan for deler av gnr 47 bnr 50, 53 og 63-øst for 
Nysundfjellet for å kunne etablere en ekstra enebolig liggende innenfor stiplet rektangel vist 
på kartet: 
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2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET 
 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
 

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med 
overordnete planer. 
Planområdet er avsatt til eksisterende boliger i 
gjeldende kommunedelplan for Eigersund vedtatt i 
2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.2 Reguleringsplan 
 

Området er i gjeldende reguleringsplan, 
reguleringsplan for deler av gnr. 47 bnr. 50, 53 
og 
63, øst for Nysundfjellet, regulert til 
boligbebyggelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. PLANPROSSESS 
 

3.1 Oppstartsmøte 
Det er gjennomført oppstartsmøte med kommunen i hht pbl § 12-8, den 23.11.12. Referat fra 
oppstartsmøtet er vedlagt planforslaget.  
 
3.2. Varsel om regulering 
Varsel om oppstart av planarbeid ble ved brev sendt til grunneiere, naboer, statlige og 
regionale myndigheter 05.12.12 og annonsert i Dalane Tidende og kommunens hjemmeside 
med frist for uttalelse 11.01.13. 
 
3.3 Høring og offentlig ettersyn 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 28.06.13-23.08.13. I samme periode 
ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 
m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 3 uttalelser. Disse følger saken som utrykte vedlegg. 
Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 
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INNSENDTE MERKNADER 
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 

Offentlige merknader 

1 
Rogaland fylkeskommune, 
regionalplanseksjonen, 
Brev datert 12.08.2013 

Merknad O 

2 Statens vegvesen Ingen merknad O 

3  Merknad  

 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1. Rogaland fylkeskommune, 
regionalplanseksjonen 

- Er positiv til planforslaget og 
fortetting med en bolig i området. 
Plasseringen av boligen gir et godt 
utgangspunkt med hensyn til 
solforhold, utsikt og utearealer. Pga 
av bratt tomt anbefales det å stille 
krav til skånsom terrengbearbeiding 
slik at uteoppholdsareal får en noe 
slakere helning. 
 
- Kan være hensiktsmessig å gi noen 
føringer for boligen i form av taktype, 
møne- eller gesimsretning og 
materialbruk 

O Plankontorets kommentar: 
Tas til orientering 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Før reguleringsendringen kunngjøres  
må følgende punkter etterfølges: 
Møneretning påføres plankartet  
Planlagt bebyggelse vises med juridiske 
linjer. 
Byggegrensen mot felles veg merket 
f_veg skal ha en minimumsavstand på 4 
meter.  Materialbruk beskrives i 
besemmelsene 
 

2. Teknisk avdeling ved 
seksjon vei og utemiljø 

- Avkjørsel fra kommunal vei bør 
være 90º. Forslag på plantegning 
viser avkjørsel på skrå. Dette er 
en dårlig løsning som gir 
vanskelige siktforhold. Avkjørsel 
bør endres. 
- Selv om det er privat vei 
anbefales det at det etableres en 
felles snuplass. 
- Planbestemmelsene § 3.7 
tilgjengelighetskrav. Kan 
vanskelig se at viste plan 
tilfresstiller tilgjengelighetskrav 
etter teknisk forskrift. Veien er 
ikke påført noen form for 
målsetting.  
Stigningsforhold vises heller ikke. 

 Plankontorets kommentar: 
- Det vises til at avkjørselen er bygget 
etter gjeldende reguleringsplan.  Det vil 
være urimelig i denne omgang å kreve 
opparbeidelse av felles avkjørsel etter 
kommunens norm for etablering av kun en 
bolig. 
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4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

 
Planområdet befinner seg sørøst for Eigerøy bru og like nord for Gamle Eigerøyveien. Gamle 
Eigerøyveien er en kommunal veg. Området utgjør ca. 6,9 daa. Innenfor foreslått 
planområde er det i dag 3 boliger samt garasje/uthus/anneks til bolig. 
Området grenser til Gamle Eigerøyveien som strekker seg fra Eigerøyveien på vestsiden av 
Lauåstunnelen til Eigerøyveien på østsiden av tunnelen. Mot nord grenser området til 
eksisterende boligområde. 
Fra området til Egersund sentrum er det ca 2,3 km. Til togstasjonen er det en avstand på ca. 
1,3 km. Nærmeste bussholdeplass ligger ca 180 meter unna. 
 
Innenfor en radius på ca 1-1,5 km befinner det seg 5 barnehager, 1 barneskole, 2 
ungdomsskoler og 1 videregående skole. Det ligger også idrettsanlegg og treningssenter 
innenfor en radius på 2 kilometer. 
Terrenget skråner kraftig mot sør og vest, og gir derfor gunstige forhold med tanke på sol. 
Fra planområdet har en også synskontakt til sjøen og Eigerøy. 
Eigerøy fyr ligger ca en mil fra planområdet. Her er det flotte turområder. Man kan også 
benytte seg av turvegen langs den gamle jernbanen. 
 
 
5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
Hensikten med planarbeidet er å bygge på ubebygd tomt. 
 
Planområdet er i dag bebygd med 3 bolighus med tilhørende garasjer. På tomt 47/327 står 
det i dag kun en garasje, og ingen bolig. Denne tomten ønskes bebygd med en enebolig. 
 

 
Bebyggelse 
Totalt inneholder hele planområdet 4 boligtomter. 3 av disse er bebygd. Den siste ubebygde 
tomten vil romme en enebolig med byggegrense 15 meter fra senter veg. I gjeldende plan er 
byggegrensen fra senter veg satt til 20 meter, da Gamle Eigerøyveien tidligere var en 
fylkesveg. 
Eksisterende bebyggelse består av eneboliger og er utformet med både saltak og valmet tak. 
Ny bolig skal tilpasses eksisterende bebyggelse estetisk. For å utnytte solforholdene på best 
mulig måte trekkes ny bolig lengst mulig mot nord. 
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Maksimalt tillatt kotehøyde er fastsatt i plankartet. Det legges til grunn at boligene bygges 
med saltak eller valmet tak. 
Det åpnes for carport eller garasje. Disse tilpasses bolig, og kan bygges sammen med bolig 
under forutsetning av at branntekniske krav er sikret. 
Veranda/altan el.lign. tillates etablert med inntil 2 meter utenfor byggegrense. 
 
Bebygd areal skal ikke overstige 25 %. 
 
Lekeplass 
Like nord for gnr. 47 bnr. 326 ligger det en lekeplass. Denne er på ca. 350 m². Normen tilsier 
at det for hver 20 boenhet skal finnes en nærlekeplass på 50-100 m². Det anses derfor 
rimelig at en ny bolig kan tilknyttes denne uten at det utløses krav om en ny. 
 
Uteoppholdsareal 
Det er ikke avsatt felles uteoppholdsareal. Det anses heller ikke å være behov for dette da 
eiendommene er store, og planområdet ligger i tilknytning til lekeplass. Boligene har for øvrig 
utearealene vendt mot sør. Dette gir igjen gode private uteoppholdsareal. 
 
Barn/unge 
Det legges vekt på å sikre gode utearealer for barn og unge. Eiendommene i dette området 
er store. Det gir grobunn for lek i hagen samt mulighet for å nytte den eksisterende 
lekeplassen som grenser til planområdet. I planen er det avsatt et område med formål 
gangveg. Denne er med på å sikre tilgjengeligheten for barn og unge fra planområdet til 
lekeplassen i nord. 
 
Veger/parkering/adkomst 
Innenfor planområdet er vegene felles for beboerne i området. Det legges til grunn at 
eksisterende adkomstveg fra Gamle Eigerøyveien reguleres slik den er i dag. 
Parkering skjer på egen eiendom. Planen følger parkeringskravene i gjeldende normer. 
 
Trafikkstøy 
Ettersom det kun er snakk om en ekstra bolig, vil ikke dette utløse noen vesentlig form for 
økning av trafikken, ei heller økt støynivå. Gamle Eigerøyveien har ingen 
gjennomgangstrafikk. Trafikken begrenses derfor til beboere langs vegen og deres 
besøkende. 
Vann og avløp 
Området er tilknyttet vann og avløp. 
Renovasjon 
Søppeldunker plasseres på egen tomt og settes ut til kommunal veg på tømmedagen. 
Radon 
I alle nye boliger som oppføres, stilles det krav om at bygning skal prosjekteres og utføres 
med radonforebyggende tiltak, jfr. TEK10 § 13-5. Det trengs derfor ikke sikres i 
bestemmelsene. 
 
Sol og skygge 
Tomtene ligger sør- og vestvendt og har gode solforhold. Det bratte terrenget kan være 
utfordrende for å få til et godt og brukbart uteområde, men tiltak kan gjøres for å få et 
velegnet uteareal. Det legges derfor vekt på god utforming av tomten for å sikre at 
uteoppholdsarealet får god kvalitet. 

 
Planen åpner for å bygge en bolig på den tomten som i dag står ubebygd. Byggegrensen 
foreslås redusert fra 20 meter til 15 meter fra senterlinje kommunal veg. 
Det legges til rette for gode uteoppholdsareal. Trafikkøkningen som skjer som følge 
av én ny bolig, anses ikke som så omfattende i den grad at støyskjermingstiltak må 
gjøres. 
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6. PLANENS KONSEKVENSER 
Planforslaget omfatter gnr. 47 bnr. 326, 327, 425, 426 og 63. 
Planen inneholder eksisterende boligområde med 3 boliger. Det søkes nå om å bygge på 
ubebygd tomt. Siden det kun er snakk om en ekstra bolig, vil det ikke utløse trafikkøkning av 
stor betydning. Det anses derfor ikke som nødvendig å utarbeide en støyvurdering i dette 
tilfellet. 
Gamle Eigerøyveien er en forholdsvis lite trafikkert veg uten fortau. Den benyttes 
hovedsakelig av beboerne i området og er stengt for gjennomgangskjøring. Det er likevel 
viktig at barn kommer seg trygt til skolen. Skoleelevene i området har rett på skolebuss. 
Barna slipper dermed å ferdes langs vegen for å komme seg til skolen. 
Nærmeste idrettanlegg, butikker og lignende ligger innenfor en radius på ca. 1-1,5 km fra 
planområdet. Det antas at beboerne i området benytter bil for å gjøre nødvendige ærend. 
Planområdet ligger i et forholdsvis bratt terreng. Det vil derfor være krevende å tilpasse 
området universelt. 
Det er ingen spesielle problemer knyttet til verken økonomi eller gjennomførbarhet. 
 
7. SAKSBEHANDLERS VURDERINGER: 
Rådmannen vurderer at fremlagt forslag til reguleringsendring i hovedsak ivaretar de 
hensynene som er sentrale i forhold til denne type fortetting av eksisterende boligområder.  
En har vurdert det dit hen at det er mindre endringer som må foretas før planen kan 
godkjennes. Følgende må avstand fra felles avkjørsel til byggegrensen være 4 meter. Det 
bør ikke etableres bygg nærmere avkjørselen og spesielt ikke der vegen gjør en kurvatur. En 
er og av den oppfatning at planforslaget bør være såpass detaljert at planlagt bebyggelse 
skal vises på plankart i form av plassering, størrelse (BYA) og påføres møneretning. Dette 
for å sikre at ny bebyggelse tilpasses omkringliggende bebyggelse i form av volum og 
plassering. Materialbruk skal i tillegg beskrives i bestemmelsene, og det må i hovedsak være 
samstemt med eksisterende bebyggelse.  
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt med de endringene som fremkommer i 
fremlegg til vedtak. 
 
Universell utforming: 
 
 

Økonomiske konsekvenser: 
 
 
 
 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

    
Sum    
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

    
Sum    
 

~ o ~ 
 
  
 
 

Alternative løsninger: 
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~ o ~ 

 
  

 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
276265 03 - Planbeskrivelse.pdf 
276263 01 - Plankart_190313.pdf 
276264 02 - Bestemmelser.pdf 
276272 10 - ROS sjekkliste.pdf 

292138 
Uttalelse - høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring gnr. 47 bnr. 327 m.flere - 
ny enebolig øst for Nysundfjellet 

293674 Kommentarer til detaljreguleringsplan for Gnr 47 Bnr 327 m/fl. 

295450 
Reguleringsplansendring gnr. 47 bnr. 327 m.fl. - ny enebolig Nysundfjellet - høring 
og offentlig ettersyn 

 
 

 

 
 

 

 
 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 I 05.12.2012 Prosjektil 
Melding om igangsetting av reguleringsarbeid - 
deltaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m.fl. 

2 I 10.12.2012 
Rogaland 
fylkeskommune 

Uttalelse til reguleringsplan gnr. 47 bnr. 327 
m.flere - ny enebolig øst for Nysundfjellet 

3 I 19.03.2013 Prosjektil 
Forslag til detaljreguleringsplan gnr. 47 bnr. 327 
m.fl. 

5 U 30.05.2013 
Prosjektil;  
Rogaland 
fylkeskommune 

Varsel/informasjon om befaring 

10 X 24.06.2013 
Grete Stuen;  
Dag Kjetil Tonheim 

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
gnr. 47 bnr. 327 m.flere - ny enebolig øst for 
Nysundfjellet 

9 N 24.06.2013  
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
gnr. 47 bnr. 327 m.flere - ny enebolig øst for 
Nysundfjellet 

8 U 24.06.2013 

Mattilsynet;  
Rogaland 
fylkeskommune;  
Dalane energi IKS;  
Rogaland 
fylkeskommune;  
Statens vegvesen;  
Eigersund politistasjon;  
Brannvesenet i Sør 
Rogaland IKS;  
Dalane Miljøverk 

Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring 
gnr. 47 bnr. 327 m.flere - ny enebolig øst for 
Nysundfjellet 

7 U 24.06.2013 

AARSLAND TERJE;  
TORJUSEN ERIK;  
SKADBERG ANDREAS;  
SEGLEM VIGDIS;  
OLSEN ØRNULF 
NÆVDAL;  
OLSEN ASBJØRN 

Reguleringsendring gnr. 47 bnr. 327 m.flere - ny 
enebolig øst for Nysundfjellet 
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JOHANNES;  
NODLAND OTTO;  
MONG ELI ANN 
BERTELSEN;  
MALMEI SISSEL JUNE;  
JACOBSEN HEGE;  
JACOBSEN EBBA 
HELENA;  
HETLAND JONAS;  
HETLAND JONAS;  
GRIMSRUD RENATE;  
GRIMSRUD GLENN;  
EIGERSUND 
KOMMUNE 

11 I 27.06.2013 Statens vegvesen 
Uttalelse - høring og offentlig ettersyn - 
reguleringsendring gnr. 47 bnr. 327 m.flere - ny 
enebolig øst for Nysundfjellet 

12 N 16.07.2013 Grete Stuen 
Kommentarer til detaljreguleringsplan for Gnr 47 
Bnr 327 m/fl. 

13 I 12.08.2013 
Rogaland 
fylkeskommune 

Reguleringsplansendring gnr. 47 bnr. 327 m.fl. - 
ny enebolig Nysundfjellet - høring og offentlig 
ettersyn 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
Parter i saken: 
                 
N EIGERSUND 

KOMMUNE 
Postboks 580 4379 EGERSUND  

N GRIMSRUD GLENN NYSUNDVEIEN 9 4373 EGERSUND  
N GRIMSRUD RENATE NYSUNDVEIEN 9 4373 EGERSUND  
N HETLAND JONAS GAMLE 

EIGERØYVEIEN 78 
4373 EGERSUND  

N HETLAND JONAS GAMLE 
EIGERØYVEIEN 78 

4373 EGERSUND  

N JACOBSEN EBBA 
HELENA 

BØNESSTRANDEN 61 5155 BØNES  

N JACOBSEN HEGE BØNESSTRANDEN 61 5155 BØNES  
N MALMEI SISSEL JUNE GAMLE 

EIGERØYVEIEN 77 
4373 EGERSUND  

N MONG ELI ANN 
BERTELSEN 

GAMLE 
EIGERØYVEIEN 73 

4373 EGERSUND  

N NODLAND OTTO NYSUNDVEIEN 15 4373 EGERSUND  
N OLSEN ASBJØRN 

JOHANNES 
NYSUNDVEIEN 13 A 4373 EGERSUND  

N OLSEN ØRNULF 
NÆVDAL 

NYSUNDVEIEN 13 B 4373 EGERSUND  

N SEGLEM VIGDIS NYMANSVEIEN 167 4015 STAVANGER  
N SKADBERG 

ANDREAS 
GAMLE 
EIGERØYVEIEN 69 

4373 EGERSUND  

N TORJUSEN ERIK NYSUNDVEIEN 11 4373 EGERSUND  
N AARSLAND TERJE GAMLE 

EIGERØYVEIEN 77 
4373 EGERSUND  

 


