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Detaljregulering Liavatn kraftverk gnr. 32 bnr.1, 2 m/fl - 
1.gangsbehandling 
   
 

Sammendrag: 
Dalane Energi IKS ønsker å utnytte vannføringen mellom de to reguleringsmagasinene 
Nodlandsvatnet og Liavatnet til kraftproduksjon. Området ble lagt inn i kommuneplane ved 
siste revisjon. Det planlegges etablering av et mindre damanlegg, kraftstasjon og tilhørende 
rørgate. Rådmannen vurderer at de viktigste forholdene er ivaretatt i planforslaget og 
anbefaler at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak.  
 
 
Saksgang: 
PTU avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ei. 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 08.05.2013: 
Forslag til detaljregulering for Liavatnet kraftverk  gnr. 32 bnr. 1,2 mfl. med kart datert 
22.04.13 og bestemmelser datert 07.05.13  legges ut til offentlig ettersyn med følgende 
endringer i: 
Kart 
1. Hensynssone ras vises i plankartet i tråd med kommuneplanen. 
Bestemmelser: 
2. ”Fremføring av elektriske anlegg skal legges i kabel.” 
3. Rekkefølgekrav: ”Før byggetillatelse kan gis skal det dokumenteres av fagkyndig at det 

ikke er fare for ras. Sikringstiltak skal være gjennomført og kontrollert av fagkyndig”. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 
 
 
 
 
 
28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak:  

”Før utlegging utarbeides det et vannspeilkart som viser området som blir lagt under 
vann når demningen er ferdig fylt. ” 
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Roger Sæstad (AP) foreslo slikt vedtak:  

”Før utlegging legges frem en fagkyndig rapport angående ørret og gyting i 
vassdraget.” 
 
 
Votering: 
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
Nygårds forslag enstemmig vedtatt.  
Roger Sæstads forslag vedtatt med 10 mot 1 stemme. (SP) 
 
 
PTU-122/13 Vedtak: 
 

Forslag til detaljregulering for Liavatnet kraftverk  gnr. 32 bnr. 1,2 mfl. med kart datert 
22.04.13 og bestemmelser datert 07.05.13  legges ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer i: 
Kart 
1. Hensynssone ras vises i plankartet i tråd med kommuneplanen. 
Bestemmelser: 
2. ”Fremføring av elektriske anlegg skal legges i kabel.” 
3. Rekkefølgekrav: ”Før byggetillatelse kan gis skal det dokumenteres av fagkyndig 

at det ikke er fare for ras. Sikringstiltak skal være gjennomført og kontrollert av 
fagkyndig”. 

4. Rekkefølgekrav: ”Før utlegging utarbeides det et vannspeilkart som viser området 
som blir lagt under vann når demningen er ferdig fylt.” 

5. Rekkefølgekrav: ”Før utlegging legges frem en fagkyndig rapport angående ørret 
og gyting i vassdraget.” 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 

 
Vedtak er enstemmig. 
 
 
  

 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaljregulering Liavatn kraftverk gnr. 32 bnr.1, 2 m/fl - 1.gangsbehandling 
 
1. Innledning og bakgrunn 
Forslag til detaljregulering for Liavatnet kraftverk  gnr. 32 bnr. 1,2 mfl. ligger innenfor det viste 
området på kartet. 
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I forbindelse med plankontorets gjennomgang av planen har en gått gjennom kjente tema og 
foretatt ROS/KU vurdering knyttet til disse. Denne gjennomgangen er basert på ulike 
temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om 
oppstart m.m. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i 
hendelser som kan påvirke planområdet og omgivelsene, og hendelser som direkte kan 
påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen).  Vurdering av 
sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  
 
Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede  
Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (år)  
Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca. hvert tiende år)  
Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert 100. 
år  
 
Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor.  

 
Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig eller gjør konfliktnivået for høyt til at det kan legges 
inn i kommuneplanen.  
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte ev. ytterligere utredninger er 
påkrevd. 
Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres ev. konfliktnivået vurderes som 
akseptabelt eller det ikke er konflikt i særlig grad. 
 
En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn 
rekkefølgekrav eller at arealet justeres slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for 
konfliktfylt og det blir ikke lagt inn i kommuneplanen. Tiltak som reduseres sannsynlighet 
vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser 
konsekvensene ev. at det ikke legges inn.  
 
2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET 
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2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Hele planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF-område, båndlegging etter lov 
om vannkraft samt hensynssone ras. Planforslaget vil i hovedsak samsvare med overordnet 
arealplan.  
 
2.2 Gjeldende reguleringsplan 
Planområdet er uregulert. 

3. VARSEL OM REGULERING 

Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende.  
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 

Offentlige merknader 

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

 
INNSENDTE MERKNADER 
 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1. Fylkesmannen i 
Rogaland 

  Omsøkt regulering følger 
av kommuneplanen. Viktig 
med god landskaps- og 
terrengtilpassning.  

 
 
 
 
 
 
 
 Minst mulig konflikt med 

naturverdier i 
planområdet. Planen må 
vurderes i forhold til §§8-
12 i naturmangfoldloven. 

E
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J

Ny kraftstasjon er ifølge 
tiltakshaver landskapstilpasset i 
utforming og plassering. Forholdet 
er sikret i bestemmelsene til 
planen.  
Planlagte tiltak i området 
begrenser seg til å gjelde 
damanlegg i Grøndeimelva, 
kraftstasjon nede ved Liavatn, 
samt rørgate fra dam til 
kraftstasjon.  
Det er ikke påvist særskilte 
forekomster innenfor området. 
Berørte områder revegeteres etter 
endt anleggsfase. 

2. Rogaland 
fylkeskommune, 
regionalplan 

  Ikke påvist automatisk 
freda kulturminner. Anser 
lavt potensial for 
kulturminner under 
markoverflaten i området. 
Ingen vesentlige 
merknader til tiltaket. Ber 
om at det tas hensyn til 
nyere tids kulturminner i 
den grad dette er mulig, 
bl.a. en steingard. 
Opplyser om plikt til å 

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 
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varsle om ev. funn ved 
gjennomføring av planen. 

3. Statens Vegvesen    Forutsetter at det skal 
etableres kun en 
adkomst/kjøreveg fra fv. 
56. Kryss skal utformes 
med frisikt på 6 x 112 mot 
fv. 56 i begge retninger. 
Svingradius min. 10 meter. 
Teknisk utforming av 
krysset skal ta hensyn til 
lengdeprofilet. 
Byggegrensen mot 
fylkesveien er min. 15 
meter.  

 Rekkefølgekrav: Krysset 
skal være opparbeidet av 
tiltakshaver og godkjent av 
Statens vegvesen før 
byggetillatelse kan gis. 

J
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J
 
 

Rådmannen legger dette til grunn 
jfr. forslag til reguleringsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rådmannen legger dette til grunn 
jfr. forslag til bestemmelser. 

4. Felles brukerutvalg   Utvalget har ingen 
merknader til saken. 

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn med følgende 
endringer: 
Kart 
1. Hensynssone ras vises i plankartet i tråd med kommuneplanen. 
Bestemmelser: 
2. ”Fremføring av elektriske anlegg skal legges i kabel.” 
3. Rekkefølgekrav: ”Før byggetillatelse kan gis skal det dokumenteres av fagkyndig at det 

ikke er fare for ras. Sikringstiltak skal være gjennomført og kontrollert av fagkyndig”. 
 
4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET 
Planområdet ligger i Eigersund kommune, ca 8 km øst for Egersund. Fylkesvei 56 går 
gjennom planområdet. Omsøkte område ligger i nordøstlige del av Liavatnet, ved utløpet til 
Grødeimelva. Vassdraget tilhører Bjerkremsvassdraget/kyst Sokndal-Ogna.  
 
5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN 
Kraftverket plasseres mellom to regulerte vannmagasin. Nodlandsvatnet ligger oppstrøms 
planlagt kraftverk, mens Liavatn ligger nedstrøms. Grødeimelva renner mellom disse to 
magasinene.  
Det er et konsentrert fall de siste 100 meterne før elva drenerer i Liavatnet. Det er dette fallet 
som ønskes utnyttet til kraftproduksjon. Tiltaket omfatter ny kraftstasjon, inntaksdam, rørgate 
og tilkomstvei.  
 
5.1 Bygninger og anlegg 
Området foreslås regulert til følgende formål med arealstørrelse: 
Sosikode Formål (sosikode) Areal (kvm)

1510 Energianlegg 2535

2011 Kjøreveg 77

2012 Veg 1237

5130 Naturformål 42899

6610 Naturområde i sjø og vassdrag 13546
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 Sum planområdet 60336

 
Eksisterende bygg og anlegg 
Innenfor planområdet er det ingen eksisterende bygninger eller anlegg.  

 
Foreslått bygg og anlegg 
Damanlegg 
Inntaket til kraftstasjonen vil bli plassert i 
Stokkurhølen. Dammen blir ca 2 meter høyt og 
15 meter bred. Målt kotehøyde på vannspeilet i 
Stokkurhølen er 128,50, og vannet har en 
gjennomsnittsdybde på ca 2 meter.  
Overløpshøyden anslås til kote 129,00. Avløpet 
ved Liavatn blir på kote 117,50.  
 
Rørgate 
Mellom damanlegget og kraftstasjonen blir det 
en ca 120 meter lang rørgate. Rørgata 
forutsettes nedgravd. Adkomstvei til 
damanlegget legges oppå rørgata, og 
sidearealer til vegen revegeteres med stedlige 
arter.  
 
Kraftstasjon 
Kraftstasjonen plasseres i strandsonen, ned mot 
dagens vannlinje i Liavatn. Stasjonen vil bli 
utformet slik at den blir best mulig tilpasset 
omgivelsene. Mot dagens vannlinje planlegges 
mur i naturstein samt arrondering av terreng, slik 
at stasjonen ikke virker for fremtredende i 
terrenget, da spesielt ved lav vannstand i 
Liavatn.  
 
Utløp fra kraftstasjonen er under vann, noe som 
medfører graving/sprengning ut i vannet i 
anleggsfasen. Forholdet er sikret i 
bestemmelsene.  Bygningen vil bli ca 80 kvm i 

en etasje. Det planlegges å etablere en permanent lagerplass/snuplass på østsiden av 
kraftstasjonen. Det går en kraftlinje rett ved tiltaket, og nytt kraftverk er planlagt tilkoblet 
denne. Det blir nedgravd kabel fra stasjon til tilkoblingspunkt.   
 
Driftstid 
Kraftverket blir kjørt i de periodene hvor det slippes vann fra Nodlandsvatnet.  
 
6. TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
Det vil bli behov for to avkjørsler fra fylkesveien, en til damanlegget og en til kraftstasjonen. 
Avkjørselen til kraftstasjonen plasseres i høybrekk på fylkesveien, men slik at krav til frisikt er 
innfridd. 
 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 
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 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Ulykke i av-/påkjørsler  x  1 1 Grønn  

Ulykke med gående/syklende  x  1 1 Grønn  

Andre ulykkespunkter X  1 1 Grønn  

Byggelinje mot veg X  1 1 Gul  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.4 Veg, vann og avløp 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vann X  1 1 Grønn  

Avløp X  1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.5 Fremføring av strøm m.m. 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Fremføring av strøm m.m x  1 1 Grønn  

Ivaretatt i bestemmelsene. 
 
6.6 Avfallshåndtering 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Avfallsbehandling X  1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
7. UNIVERSELL UTFORMING: 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas 

x  1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
8. BARN OG UNGE 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

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

 x 1 1 Grønn  

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

Ikke kjent med spesielle forhold, skal ikke tilrettelegges for lek.. 
 
9. SIKKERHET OG BEREDSKAP 
 
9.1 Flom 
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Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag 

 x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. Er et regulert vassdrag allerede ifølge tiltakshaver. 
 
9.2 Støy 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Støv og støy  X 1 1 Grønn Ikke kjent. 

Planlagt tiltak vil ikke generere støy som skaper støyproblemer i forhold til gitte verdier i 
retningslinjen.  
 
9.3 Ras 

 

Hendelse/Situasjon 

Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Masseras/-skred X  3 3 Rød 

Snø-/isras x  3 3 Rød 

Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser 

Flomras  X 1 1 Grønn  

Det er vist i skrednett og kommuneplan.  

Rekkefølgekrav sikrer at ”Før byggetillatelse kan gis skal det dokumenteres av fagkyndig at 
det ikke er fare for ras. Sikringstiltak skal være gjennomført og kontrollert av fagkyndig”.  

 

9.4 Vær og vind 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vindutsatte områder  X 1 1 Grønn  

Nedbørutsatte områder  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold jfr. ROS. 
 
9.5 Radon 
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Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Radongass  x   Grønn Ikke kjent.  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.6 Høyspent og magnetfelt 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Høyspent/magnetfelt  x 1 1 Grønn  

Det går høyspent luftlinje gjennom planområdet. Byggeforbudssone er sikret i plankart og 
bestemmelse. Nytt kraftverk kobles til kraftlinjen med jordkabel ifølge tiltakshaver.   
 
9.7 Brann og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

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

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.8 Strategiske områder 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vei, bru, knutepunkt  x 1 1   

Havn, kaianlegg  x 1 1   

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

Forsyning kraft, vann  X 1 1   

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom  X 1 1   

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10. FORURENSNING 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Industri  X 1 1 Grønn  

Bolig  X 1 1 Grønn  

Landbruk  X 1 1 Grønn  

Akutt forurensning  X 1 1 Grønn  

Forurensning i sjø  X 1 1 Grønn  

Forurenset grunn   X 1 1 Grønn  

Høyspentlinje/EMS/Stråling  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER 
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11.1 Sjø og vasssdrag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

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

x  1 1 Grønn I tråd med 
kommuneplan. 

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.2 Naturverdier og rødlistart 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sårbar flora/inngrepsfrie områder  X 1 1 Grønn Eikeskog. 

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart 

 X 1 1 Grønn  

Liavatn har bestand av ørret og røye, men det er ingen registrerte fiskeinteresser mellom 
damanlegget og bekkens utløp i Liavatnet. Det er p.t. ikke kjennskap til at Grødeimelva er av 
betydning for gyting, da den har vært periodevis tørrlagt i 50 år. I tillegg er det et naturlig 
vandringshinder nedstrøms broa. Omsøkte tiltak vurderes å ikke ha konsekvenser for 
fiskeinteressene i området.  
 
11.2 Viltområde 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Viltområde  X 2 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold utover det som fremkommer i planbeskrivelsen.. 
 
11.3 Kulturminner/kulturmiljø 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.4 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

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

 x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold utover at det utøves sporadisk fritidsfiske i vassdraget. 
 
11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
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Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.6 Landskapsvern og estetikk 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landskapsvern/estetikk  X 1 1 Grønn  

Vakre landskap  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
11.7 Terreng og terrengtilpassning 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Terreng  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. Ivaretatt i bestemmelsene. 
 
11.8 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

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

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.9 Lokalklima 

Hendelse/Situasjon Konsekv
ens for? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Lokalklima  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.10 Miljøkonsekvenser 

Hendelse/Situasjon Konsekv
ens for? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Miljøkonsekvenser  X 2 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser. 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Konsekvenser for naboer X  1 1 Grønn  

Tilpassning til eksisterende x  1 1 Grønn  
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omgivelser 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.12 Sol og skygge 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sol og skygge x  1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN / UTBYGGINGSAVTALE 

Hendelse/Situasjon Konsekv
ens for? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn 

 X 1 1 Grønn  

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder seg 
innfori rammene i kommuneplanen.  
 
Rådmannen vurderer ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 
det er heller ikke avvik fra kommuneplanen som er av en slik karakter at det medfører behov 
for konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”.  
 
Det vurderes ikke behov for utbyggingsavtale jfr. at kommunen ikke skal overta tiltak eller 
anlegg. 
 
13. NATURMANGFOLD 

Hendelse/Situasjon Konsekv
ens for? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Naturmangfold  X 1 1 Grønn  

Viser til saksutredningen og planbeskrivelsen og en vurderer ikke at planen vil komme i 
konflikt med kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller 
andre vurderinger som skulle tilsi dette. 
 
14. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner.  
 
En vurderer at en har hatt en god dialog i forbindelse med planarbeidet og planen fremmes 
kun med mindre justeringer i kart og bestemmelser. 
 
Rådmannen anbefaler at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak. 
 
15. ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
Ingen kjente. 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

  
Sum    
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Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

  
Sum    
 

~ o ~ 
 Alternative løsninger: 
Forslag til detaljregulering for Liavatnet kraftverk  gnr. 32 bnr. 1,2 mfl. med kart datert 
22.04.13 og bestemmelser datert 07.05.13  legges ut til offentlig ettersyn med følgende 
endringer i: 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10 
 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
281791 2372 plankart A1.pdf 
281792 2372 planbeskrivelse.docx 
281793 2372 bestemmelser.docx 
281790 2372 vedlegg 1 - situasjonsplan A3.pdf 
281788 2372 vedlegg 3 - innkomne merknader.pdf 
281787 2372 vedlegg 4 - kommentarer til innspill.pdf 
281786 2372 vedlegg 5 - uttalelse Dalane Energi.pdf 
281785 Vedlegg 6 - vedtak NVE Liavatn.pdf 
 
 
 
 

 
 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 I 09.11.2012 
Kristiansen & Selmer-
Olsen 

Liavatn Kraftverk - oppstart av planarbeid gnr. 32 
bnr. 1,2 m/fl. 

2 I 27.11.2012 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Uttalelse til varsel om regulering av Liavatn 
kraftverk gnr. 32 bnr. 1 og 2 

3 I 03.12.2012 
Rogaland 
fylkeskommune 

Uttalelse - detaljregulering Liavatn kraftverk gnr. 
32 bnr.1, 2 m/fl 

5 I 05.12.2012 Statens vegvesen 
Uttalelse oppstart av planarbeid for Liavatn 
kraftverk gnr. 32 bnr. 1, 2 m/fl. 

4 X 12.12.2012 
Kristiansen & Selmer-
Olsen 

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg - 
detaljregulering Liavatn kraftverk gnr. 32 bnr.1, 2 
m/fl 

6 I 23.04.2013 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Uttalelse til detaljreguleringsplan Liavatn 
kraftverk gnr. 32 bnr.1, 2 m/fl 

8 I 07.05.2013 
Kristiansen & Selmer-
Olsen 

Innsendelse av detaljreguleringsplan for Liavatn 
kraftverk 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parter i saken: 
                 
N AUESTAD JOHAN VIND- 4372 EGERSUND  
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BIRKELANDSVEIEN 
560 

 Dalane energi IKS Postboks 400 4379 EGERSUND  
N DALANE ENERGI IKS Postboks 400 4379 EGERSUND  
N EIGERSUND 

KOMMUNE 
Postboks 580 4379 EGERSUND  

N EIGERSUND 
KOMMUNE 

Postboks 580 4379 EGERSUND  

N HELLEREN BJARNE HELLERENVEIEN 151 4372 EGERSUND  
N HELLEREN BJARNE HELLERENVEIEN 151 4372 EGERSUND  
N HELLEREN MAGNE 

TORLEIV 
HELLERENVEIEN 152 4372 EGERSUND  

N HELLEREN MAGNE 
TORLEIV 

HELLERENVEIEN 152 4372 EGERSUND  

N HELLEREN MAGNE 
TORLEIV 

HELLERENVEIEN 152 4372 EGERSUND  

N HÅLAND ODDVAR VIND-
BIRKELANDSVEIEN 1 

4372 EGERSUND  

N MIDBRØD HEIDI MYRULLVEIEN 1 4371 EGERSUND  
N MONG IVAR HENRY GAMLEVEIEN 10 4370 EGERSUND  
N NETLAND EVA HØGEVOLLSVEIEN 3 4370 EGERSUND  
N NETLAND ØIVIND NYEVEIEN 86 4370 EGERSUND  
N NETLAND ØYSTEIN 

BLITZNER 
DALANEVEIEN 52 4370 EGERSUND  

N OLSNES RITA 
NETLAND 

TIURVEIEN 15 B 4042 HAFRSFJORD  

N ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE 

Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER  

N ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE 

Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER  

N ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE 

Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER  

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST 

Askedalen 4 6863 LEIKANGER  

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST 

Askedalen 4 6863 LEIKANGER  

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST 

Askedalen 4 6863 LEIKANGER  

N TUNHEIM ODD 
GAUTE 

HOGNESTADVEGEN 
23 

4340 BRYNE  

N TUNHEIM ODD 
GAUTE 

HOGNESTADVEGEN 
23 

4340 BRYNE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


