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Reguleringsendring for boliger-gnr. 13 bnr. 366 m.fl.-Gamle 
Hestnesveien -Indre Lygre 
1.gangsbehandling 
 
Sammendrag: 
 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg avgjør om saken skal legges ut på høring og offentlig ettersyn eller ei. 
 
Rådmannens forslag til vedtak 13.05.2013: 
Forslag til reguleringsendring for bolig-gnr. 13 bnr. 366 m.fl. Gamle Hestnesveg -Lygre med 
plankart datert 12.02.2013 og bestemmelser datert 21.03.2013 vedtas lagt ut til høring og 
offentlig ettersyn under følgende vilkår: 
 
På plankartet påføres: 
 
1 Formål for garasjeanlegg, uteoppholdsareal, adkomst til bolig slik vedlagt 

situasjonsplan datert 12.03.2013 viser. 
2 Maks kotehøyde på møne/gesimshøyde for hver bolig. 
3 Angi hver tomt med samme tomtenummerering som bestemmelsens underpunkt 4.1 

har satt. 
3 Målsetting av vegbredder, kote på veg, avstand til nabogrense, svingradie, symbol for 

avkjørsel 
 
I bestemmelsene settes: 
 
4 Materialbruk på bebyggelsen, takform, bredde og lengde på bolig, garasje/carport 
5 Maks tillat forstøtningsmur er 1 meter over planert terreng. 
 
Andre forhold: 
 
6 Nåværende og fremtidig skolekapasitet må dokumenteres. 
7 Prinsippet om universell utforming vurderes nøye og ved avvik fra kravet beskrives 

dette med begrunnelse for hvorfor. 
  
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10. 
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28.05.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak:  

”Før utlegging utarbeides det en geoteknisk rapport.” 
 
Kjell Vidar Nygård (H) foreslo slikt vedtak:  
”Det avsettes 50 cm ekstra veiareal til eksisterende vei. Plankart justeres iht dette.”  
 
 
Roger Sæstad (AP) foreslo slikt vedtak:  

”Murer i front tillates oppført med inntil 2 meter høyde, over eksisterende terreng. 
Stedsstøpte murer tillates ikke.” 

 
 
Votering: 
Rådmannens forslag og planbestemmelser enstemmig vedtatt.  
Nygårds forslag (ekstra vei) enstemmig vedtatt.  
Sæstads forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling 

bestemmelsenes punkt 2. 
Nygårds forslag (geoteknisk rapport) enstemmig vedtatt.  
Rådmannens innstilling bestemmelsens punkt 1 enstemmig vedtatt.  
Rådmannens innstilling andre forhold punkt 1 vedtatt med 9 mot 2 stemmer. (SP+FrP) 
Rådmannens innstilling andre forhold punkt 2 falt med 10 mot 1 stemmer. (Bente S. 

Gundvaldsen (KrFF)) 
  
 
PTU-123/13 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for bolig-gnr. 13 bnr. 366 m.fl. Gamle Hestnesveg -
Lygre med plankart datert 12.02.2013 og bestemmelser datert 21.03.2013 vedtas lagt 
ut til høring og offentlig ettersyn under følgende vilkår: 
 
På plankartet påføres: 
1 Formål for garasjeanlegg, uteoppholdsareal, adkomst til bolig slik vedlagt 

situasjonsplan datert 12.03.2013 viser. 
2 Maks kotehøyde på møne/gesimshøyde for hver bolig. 
3 Angi hver tomt med samme tomtenummerering som bestemmelsens 

underpunkt 4.1 har satt. 
4 Målsetting av vegbredder, kote på veg, avstand til nabogrense, svingradie, 

symbol for avkjørsel 
5. Det avsettes 50 cm ekstra veiareal til eksisterende vei. Plankart justeres iht 

dette. 
 
I bestemmelsene settes: 
1.  Materialbruk på bebyggelsen, takform, bredde og lengde på bolig, 

garasje/carport. 
2.  Murer i front tillates oppført med inntil 2 meter høyde, over eksisterende terreng. 

Stedsstøpte murer tillates ikke. 
 

Andre forhold: 
1 Nåværende og fremtidig skolekapasitet må dokumenteres. 
2.  Før utlegging utarbeides det en geoteknisk rapport. 
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Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10. 
 
 
  

 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
 
 
1 SAMMENDRAG 
Eigersund kommune mottok den 02.04.2013 forslag til reguleringsendring for gnr 13 bnr 366-
Gamle Hestnesvei-Lygre. Kristiansen og Selmer-Olsen AS har på vegne av Aktiv Eiendom 
AS og Byggmestrene Larsen og Bjørkeland AS utarbeidet planforslaget med hensikt å kunne 
etablere 4 nye boliger, friområde og lekeplass i tillegg til eksisterende enebolig. I dag viser 
gjeldende reguleringsplan at det kan bygges 5 boliger i tillegg til eksisterende hytte. 
 
  
2 BAKGRUNN 
 
2.1 Hensikten med planen 
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Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting av nye boliger på eiendom 13/366, 
lekeplass og friområde. På aktuelle eiendom står det i dag en hytte til forfall. Denne rives og 
erstattes med 4 nye eneboliger. I tillegg justeres adkomsten til området.  
På eiendom 13/532 står oppført en enebolig med egen avkjørsel fra Hestnesveien. Denne 
eiendommen reguleres slik den er. 
 
2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstiller er Aktiv Eiendom AS og Byggmestrene Larsen og Bjørkeland AS. 
Plankonsulent er Kristiansen og Selmer-Olsen AS. 
 
 
Planområdet omfattes av flere grunneiendommer:  
Gnr/Bnr: Navn: Adresse: Poststed: 
13/366 Thorleif Drange Gamle Hestnesvei 

13 
4370 EGERSUND 

13/532 Gaute og Susanne Holta Hestnesveien 15 4370 EGERSUND 
13/2199 Gaute og Susanne Holta Hestnesveien 15 4370 EGERSUND 
13/67 Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND 
 
2.3 Tidligere vedtak i saken 
Ingen 
 
2.4 Utbyggingsavtaler 
Nei 
 
2.5 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.  
 
3 PLANPROSESSEN 
 
3.1 Medvirkningsprosess 
 
3.2 Varsel om oppstart 
Planoppstart ble varslet med brev til berørte og offentlige myndigheter og ved annonse i 
Dalane Tidende med frist for merknader satt til 20.10.2008. Merknadene er oppsummert og 
kommentert. 
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/E/O/D 

Offentlige merknader 

1 Eigersund kommune-Råd for funksjonshemmede -brev 
datert 24.10.08 Merknad N 

2 Rogaland Fylkeskommune-Regionalutviklingsavdelingen-
brev datert 01.10.08 Merknad E/N/O 

3 Statens vegvesen Region vest-brev av 08.10.08 Merknad E 

4 Eigersund kommune-Seniorrådet- brev av 06.10.08 Ingen merknad O 

5 Eigersund kommune-seksjon veg og utemiljø-brev datert 
11.12.2012 Merknad O 

Private merknader 

5 Pål Gjermestad-grunneier-brev av 17.10.08 Merknad  

6 Jarl Steinar Lædre-grunneier-brev av 16.10.08 Merknad  
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3.3 INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1 Råd for funksjonshemmede-
Eigersund kommune 

-Rådet ber om at det i 
reguleringsplanen blir lagt 
opp til boliger med 
livsløpsstandard, og at 
gater/veger blir universelt 
utformet. Av/påstigning på 
fortauene må være maks  
2 cm. 

N Forslagsstillers kommentar: 
Ettersom den aktuelle eiendommen er 
så bratt som den er, har man funnet 
det nødvendig å foreslå boliger med 
boligrom i 3 etasjer. Denne løsningen 
er ikke forenelig med universell 

utforming. 
 
Rådmannen har ingen ytterligere 
kommentar. 

2 Rogaland Fylkeskommune-
Regionalutviklingsavdelingen 

-Forutsetningen er at en 
tar hensyn til premissene 
om barn og unge 
vedrørende 
uteoppholdsareal og 
trafikksikker skoleveg, 
folkehelse ved å sikre lett 
tilgang til nærområder og 
uteoppholdsareal, støy, 
landskapsestetikk og 
identitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Harmonisering mellom 
nye boliger og 
eksisterende boliger i 
bebyggelsesstruktur, 
volum og form. 
 
-Prinsippet om universell 
utforming må legges til 
grunn. 
 
 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
O 

Forslagsstillers kommentar: 
Planforslaget viser en åpen 
bebyggelsesstruktur hvor det blir 
grønne soner mellom boligene samt 
et større grøntområde i øst og felles 
lekeareal i vest. Uteoppholdsarealer 
for alle aldersgrupper er sikret, med 
gode lys- og solforhold. Det finnes en 
nærlekeplass ca 200 meter sør for 
planlagte boliger i Gamle Hestnesvei. 
Vi har ikke sett behovet for en egen 
støyvurdering for planlagte boliger. 
Begrunnes med at Gamle Hestnesvei 
er stengt for gjennomkjøring, og har 
dermed meget liten trafikk. Det er 
ca 200 meter over til fylkesvei 44 
(Sokndalsveien) som er nærmeste vei 
med noe trafikk. 
 
-Planlagte boliger vil få en størrelse 
og fasong som er landskapstilpasset 
og står i forhold til eksisterende 
bebyggelse i området. 
 
 
-Når det gjelder universell utforming 
vises det til kommentarene til 
uttalelsen fra Råd for 
funksjonshemmede. 
 
Rådmannens kommentar: 
Det er ønskelig at prinsippet om 
universell utforming jkan løses i all 
planlegging. Men en ser at det enkelte 
tilfeller kan være vanskelig å 
gjennomføre dette fullstendig i alle 
områder i kommunen på grunn av 
landskapsforhold med henblikk på 
terrengstigning. En vil likevel be om at 
forslagsstiller vurderer dette forholdet 
nøye før planen legges ut på høring 
og offentlig ettersyn. For øvrig har 
rådmannnen ingen ytterligere 
kommentarer til merknaden. 
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3 Statens vegvesen- 
Region vest 

-Viser til uttalelse fra 
12.01.07 hvor det 
fremkommer at en 
avkjørsel fra fv. 55 
(Hestnesveien) vil ligge 
rett etter en høyrekurve 
med minimal sikt. En 
avkjørsel her vil også falle 
bratt ned mot fylkesvegen. 
Dersom dagens avkjørsel 
stenges og all adkomst 
legges til Gamle 
Hestnesvei, har de ingen 
merknader til planformålet. 
Dersom eksisterende 
kjøreadkomst 
opprettholdes, vil 
vegvesenet fremme 
innsigelse mot 
planforslaget. 
-Gangadkomst til 
fylkesveien og ev område 
ved sjøen må sikres både 
med siktsoner og stengsler 
som forebygger konflikt 
med trafikken langs 
fylkesveien. 

D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 

Forslagsstillers kommentar: 
-Tas delvis til etterretning. Adkomst til 
planlagte boliger er fra Gamle 
Hestnesvei. Eksisterende bolig øst i 
planområdet opprettholder 
eksisterende avkjørsel fra 
Hestnesveien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Vi legger til grunn at vegevesenet 
ikke fremmer innsigelse mot dette, da 
Hestnesveien nå er kommunal vei. 
 
Rådmannen har ingen ytterligere 
kommentar. 

4 Eigersund kommune-Seksjon 
veg og utemiljø 

-Gamle Hestnesvei er 
smal og uoversiktlig. Ut fra 
dagens veistandard og 
trafikksituasjon er de 
generelt skeptisk til en 
trafikkøkning på denne 
veien. Veien er i dag 
stengt for gjennomkjøring 
ved Symrebakken og ved 
ballsletten. Skiltene kom 
opp som et resultat av 
uønsket gjennomkjøring 
på Gamle Hestnesvei og 
uønsket trafikkøkning ned 
Symrebakken. 
Ved å flytte det ene skiltet 
nordover vil man øke antall 
boenheter som kan kjøre 
ned Symrebakken 
betydelig, noe som ikke er 
ønskelig. Symrebakken er 
i dag skolevei for barn som 
skal til Rundevoll og det vil 
være uheldig å lede mer 
trafikk inn på denne veien. 
Kommunen ønsker derfor i 
utgangspunktet ikke å 
endre på dagens situasjon. 
 

O Rådmannens kommentar: 
En viser til gjeldende reguleringsplan 
og forslagsstillers kommentar til 
uttalelse fra Statens vegvesen. 

Private uttaler 

5 Pål Gjermestad -En utbygging av aktuelle O Forslagstillers kommentar: 
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parsell vil ikke være til 
sjenanse for hans 
eiendom, og har derfor 
ingenting i mot det. Men 
han er betenkt over 
justeringen av adkomsten 
som er planlagt i denne 
forbindelse. En aktuell ny 
adkomstvei fra Teigen til 
Gamle Hestnesvei, vil 
påvirke mange 
eiendommer, inkl. hans 
eiendom. I følge 
Gjermestad er Gamle 
Hestnesvei belastet 
nok som den er, så han 
ser med bekymring på det 
økende antall biler som vil 
passere ved en eventuell 
ny adkomstvei. 

Adkomst til nye boliger vil være fra sør 
i Gamle Hestnesvei. Planforslaget vil 
ikke gi økt trafikkbelastning i nedre 
deler av Gamle Hestnesvei. 
 
Rådmannen har ingen ytterligere 
kommentar. 
 

6 Jarl Steinar Lædre -Opplyser at Gamle 
Hestnesvei som går langs 
hans eiendom har svært 
dårlig fundament. 
Graving og tung transport 
vil medføre at hans 
steinmur vil bli utsatt for 
betydelige rystelser og vil 
bli svekket med fare for 
utsiging. Dette har han 
påpekt i tidligere brev til 
kommunen. Veien har ved 
flere anledninger fått ny 
asfalt i hjulsporene etter 
hvert som veilegemet har 
gitt etter og hjulsporene 
har blitt dypere. Ev. 
umiddelbar eller fremtidig 
skade på eksisterende 
steinmur, vil bli krevd 
utbedret i sin helhet og i 
murens fulle lengde. 
Veikryss mellom Gamle 
Hestnesvei og Teigen vil 
berøre hans eiendom 
kraftig. Dette vil 
legge begrensninger på 
hans eiendom og bolig, og 
vil gi en betydelig 
verdiforringelse. Han 
vil derfor kreve full 
innløsning/kjøp av hans 
bolig/eiendom. 
 

O Forslagsstillers kommentar: 
Når det gjelder ev. skader på 
veigrunnen, blir dette en sak mellom 
eier av veien og den som ev. forvolder 
skaden. Meldte plangrense er tegnet i 
tråd med eiendomsgrensene som 
fremkommer på kommunens 
eiendomskart. 
 
Rådmannen har ingen ytterligere 
kommentar. 
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4 Planstatus og rammebetingelser 
 
4.1 Overordnede planer 
 
• Fylkeskommunale planer 
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. 
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. 
Fylkesdelplan for Universell Utforming - Vedtatt i Rogaland fylkesting 6.3.2007. 
 
• Kommuneplanens arealdel ev. kommundelplaner: 
Gjeldende kommuneplan for Egersund sentrumsdel, vedtatt i 20.06.2010 viser arealet avsatt 
til boligformål. 
Videre gjelder kommuneplanens bestemmelser ved utarbeidelse av reguleringsplaner: 
 
§ 1.3 Forhold som skal avklares i reguleringsplaner, jfr pbl § 11‐‐‐‐9 nr. 8 

I nødvendig grad skal dette være med i reguleringsplaner: 
 
a. Planene skal angi formål, vern og utforming av arealer og fysisk miljø samt rekkefølgekrav 
for å sikre nødvendige samfunnstjenester og sikkerhet. 
 
b. Planen skal tilfredsstille gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet. Risiko og sårbarhet 
skal utredes. 
 
c. Planene skal avklare og belyse nødvendig miljøoppfølging og miljøovervåkning både for 
byggeperiodene og etter at planen er gjennomført. 
 
d. Det skal redegjøres for miljøkonsekvenser, herunder klimakonsekvenser med særlig vekt 
på transport. Planen skal dokumentere at hensynet til kollektivtrafikkens fremkommelighet er 
forsvarlig ivaretatt på kort og lang sikt. Energiforsyning basert på fornybar energi skal utredes 
og andelen fornybar energi skal fastsettes. 
 
e. Landskapsvern og kulturminner skal utredes. 
 
f. Støy (dag og natt), støv og utslipp skal utredes. 
 

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. 
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m. I 100 metersbeltet langs sjø skal planer angi byggegrense for tiltak og sikre allmenn 
ferdsel og badeplasser. 
 
n. Planarbeidet skal avklare behov for og eventuell lokalisering av arealer til offentlig og 
privat tjenesteyting. Det kan kreves teknisk plan og utomhusplan. 
 

o. Kommunen kan kreve illustrasjonsplan, sol‐ og skyggediagram, snitt og 

perspektivtegninger. Når det etter en totalvurdering er hensiktsmessig, kan det faste utvalg 
for plansaker lempe eller skjerpe kravene til utredning ev. delegere dette til rådmannen.’ 
 
§ 1.4 Rekkefølgekrav til reguleringsplaner, jfr. pbl § 11-9 nr. 4 

Ved utbygging skal tekniske anlegg og viktige samfunnstjenester som vann‐ og 

energiforsyning, avløp, veinett, herunder også anlegg for gående og syklende og 
kollektivtransportanlegg, skoletilbud, barnehager m.v. være etablert før det kan gis 
brukstillatelse. 
 
Før det gis byggetillatelse skal det opparbeides tilfredsstillende og sikker adkomst. Teknisk 
plan skal være godkjent før det gis rammetillatelse for bygging. 
 
Utearealer til allmenn lek, rekreasjon og idrett skal opparbeides i samsvar med godkjent 
utomhusplan før det gis byggetillatelse for et gitt antall boenheter eller annet tiltak angitt i 
reguleringsplan. 
 
Dersom et utbygd område ikke har arealer til lek og rekreasjon i tråd med krav angitt i § 9 
skal kravet innfris før det gis tillatelse til etablering av nye boenheter. 
 
Følgende forhold anses som særs relevante i denne plansammenheng: 
 
Uteoppholdsareal 
Bestemmelsen setter krav til beliggenhet og størrelse på utearealet. Det skal avsettes min 
150 kvm uteoppholdsareal pr. boenhet. Bestemmelsen setter også kvalitetskrav til 
utearealet. 
 
Parkering 
Parkeringskrav på en bil pr. boenhet samt en bil pr. boenhet til gjesteparkering. I tillegg skal 
det avsettes areal til 2 sykler pr. boenhet. 
 
Universell utforming 
Bestemmelsen setter krav til at universell utforming skal legges til grunn for planlegging, 
søknad om tiltak og opparbeiding av bygg og anlegg inkludert adkomst og uteområder. 
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4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Reguleringsplan 6-1 Aarstaddalen – Vedtatt ved kommunestyret i møte 31.03.1966. 

Planområdet innenfor stiplet linje viser at det er regulert for 5 eneboliger og en hytte. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Tilgrensende planer 
Reguleringsplan 8-2 Boligområde v/Gamle Hestnesvei – Vedtatt ved kommunestyret i møte 
27.08.1979. 
 
4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 
- Barn og unges interesser i planleggingen 
- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
- Klima- og energiplanlegging 
- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 
 
5.1 Beliggenhet 
• Beliggenhet  

Planområdet ligger i Årstaddalen sør for 
Egersund sentrum, i en skråning, 
vestsiden av innerste del av av 
Lygrepollen. Eiendommen er omgitt av 
eksiterende bebyggelse 

 

 
• Avgrensning og størrelse på planområdet 
Planområdets areal utgjør om lag 4,7 daa. og omfatter gnr 13 bnr 366, 532 og 2199. 
Området grenser til Gamle Hestnesvei mot vest og Hestensveien mot øst, mot nord til 
eiendommene gnr 13 bnr 320, 360 og 512 og mot sør til gnr 13 bnr 545 og 395. 
 
5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Den delen av planområdet som er foreslått til ny boligbebyggelse, er ikke aktivt i bruk i dag. 
 
5.3 Stedets karakter 
 
• Struktur og estetikk/ byform 
Planområdet ligger i eksisterende boligområde, hvor topografien er bratt. Som konsekvens 
av dette er boligene i hovedsak plassert tett på gateløpet. Øst for planområdet ligger etablert 
næringsområde. 
 
• Eksisterende bebyggelse 
Nord i planområdet på eiendom 13/366 er det oppført bolig/hytte som i de senere år er 
ubebodd og står til forfall. Syd i planområdet på eiendom 13/532 er oppført enebolig, som 
beholdes slik den er. 
 
5.4 Landskap 
• Topografi og landskap 
Planområdet berører ikke landbruk og skogområder. Landskapet i området er sterkt sigende 
mot vest. 
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• Solforhold 
Planområdet er østvendt, med åsen over mot vest. Relativt gode solforhold i området. 
 
• Lokalklima 
 
• Estetisk og kulturell verdi 
 
 
5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er p.t. ikke påvist funn av fredede kulturminner i planområdet, jf. arealisNGU. 
 
5.6 Naturverdier 
Øst for planområdet ligger registrert naturtype Indre Lygre som er en lokalt viktig naturtype, 
se skravert område i illustrasjon til høyre. Området omfatter langgrunn mudderkile ved 
Egersund by. Strandsonen er i dag dominert av inngrep.  
 
5.8 Trafikkforhold 
• Kjøreatkomst  
Adkomst til øvre del av planområdet er fra Gamle Hestnesvei, mens nedre del av 
planområdet har avkjørsel fra Hestnesveien, som begge er kommunale gater. Fartsgrensen i 
Gamle Hestnesvei er 30 km/t, mens den i Hestnesveien er 50 km/t. 
 
• Vegsystem 
Gamle Hestnesvei er stengt for gjennomkjøring ca 100 meter sør for planområdet. Gamle 
Hestnesvei har lav standard og smal veibredde, noe som innebærer at tilliggende avkjørsler 
må brukes for at to biler skal kunne passere. Den lave standarden og smale veien gir derimot 
lav kjørehastighet. Veien fremstår likevel som oversiktlig uten vesentlige sikthindre. 
Veibredden er akseptabel siden veien kun skal fungere som en adkomstvei. Veien betjener 
p.t. 32 boliger. 
Drange Transport hadde etablert virksomhet i krysset mellom Ospevien og Gamle 
Hestnesvei. Virksomheten har flyttet, slik at tungtransporten i Gamle Hestnesvei er borte. 
Gamle Hestnesvei munner ut i Gamle Sokndalsvei i en meget spiss vinkel. Dette gir dårlig 
sikt mot høyre i blindsonen når man skal ut fra Gamle Hestnesvei. Utformingen 
vanskeliggjør også høyresving ut av Gamle Hestnesvei og venstresving inn til Gamle 
Hestnesvei. Frisiktlinjene er redusert av vegetasjon og terreng. Krysset fremstår i dag som 
dårlig. 
 
• Trafikkmengde 
Lite trafikk pga gjennomkjøringsforbud. 
 
• Ulykkessituasjon 
Ikke beskrevet 
 
• Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
Gml. Hestnesvei er smal uten fortau 
 
• Kollektivtilbud 
Bussforbindelse til Egersund sentrum og til Hestnes har holdeplass i Hestnesveien, i 
umiddelbar nærhet til planområdet. 
 
5.9 Barns interesser  
Nærmeste offentlige lekeplass ligger ca 200 meter sør for de nye boligene. 
 
5.10 Sosial infrastruktur 
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• Skolekapasitet 
Ikke beskrevet 
 
• Barnehagedekning 
Nærmeste barnehage ligger om lag 900 meter syd for planområdet. Nærmeste barneskole 
ligger om lag 800 meter fra planområdet (målt i luftlinje).  
 
 
5.11 Universell tilgjengelighet 
Ikke beskrevet 
 
5.12 Teknisk infrastruktur 
• Vann og avløp 
Eksisterende vann og avløpsnett ligger i Gamle Hestnesvei. Eksisterende pumpestasjon 
ligger rett øst for planområdet, på andre siden av Hestnesveien. Ekisterende bolig på 
eiendom 13/366 har vanntilførsel fra eksisterende nett i Gamle Hestnesvei. 
 
• Trafo 
Ikke beskrevet 
 
• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m. 
Ikke beskrevet 
 
• Renovasjon 
Renovasjonsløsning i området er henteordning, hvor hver bolig setter ut avfallsekker etter 
avtale med DIM på hentedagen. 
 
5.13 Grunnforhold 
• Stabilitetsforhold 
Terrenget er meget bratt. Ikke kjennskap til ustabile masser i området. 
 
• Ledninger 
Ikke beskrevet 
 
5.14 Støyforhold 
Området er i liten grad utsatt for støy. 
 
5.15 Luftforurensing 
Det er p.t. ikke kjennskap til noen forurensningskilder i området som det må utføres 
avbøtende tiltak til. 
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 
6.1 Planlagt arealbruk 
Planforslaget legger tilrette for at området skal benyttes til boligutbygging, atdkomst, 
lekeplass og friområde. 
 

 
 
6.2 Reguleringsformål 
 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, pkt. 1) 
- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 
- Lekeplass 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, pkt. 2) 
- Kjøreveg 
- Gangveg/gangareal 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg 
 
Grønnstruktur (PBL § 12-5, pkt. ) 
- Friområde 
 
 Hensynssoner (PBL § 12-6) 
- a.1 Sikringssoner, Frisikt H140 
 
6.3 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
 
Planområdet består før utbygging av en falleferdig bolig/hytte og en enebolig. Eksisterende 
bolig/hytte på eiendom 13/366 rives, og erstattes med 4 eneboliger med tilhørende anlegg. 
Etter full utbygging vil planområdet omfatte 5 eneboliger. 
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Selve utfordringen til fortetting av området, er å tilpasse nye boliger til det bratte terrenget 
som er i området. Nye boliger får adkomst fra Gamle Hestnesvei. 
I planarbeidet er det lagt vekt på at ny bebyggelse skal gis et moderne uttrykk, men samtidig 
harmonere med eksisterende bebyggelse i høyder og volum. 
 
6.4 Bebyggelsens plassering og utforming 
Innenfor området BF1 kan det på hver av tomtene 1, 2, 3 og 4 oppføres en 
enebolig. Bolighusene må plasseres innenfor byggegrensene. 
Nye boliger er gjort så smale som mulig, slik at husene ikke blir ”hengende i lufta” og får 
store grunnmurer. Husene er over 3 plan på til sammen 161 kvm BRA. Øverste etasje 
inneholder inngang, wc og kjøkken, stue er i etasjen under og soverom, bad og bod i 
nederste etasje. Garasje/carport har direkte adkomst til boligens øverste etasje. Planlagte 
boliger har flatt tak, med takterrasse. 
 
6.5 Bebyggelsens høyde 
-Felt BF1 
Tomt 1 - maks mønehøyde for enebolig er kote 32 
Tomt 2 - maks mønehøyde for enebolig er kote 31 
Tomt 3 - maks mønehøyde for enebolig er kote 30 
Tomt 4 - maks mønehøyde for enebolig er kote 29 
 
-Felt BF2- maks mønehøyde for enebolig er kote 16,8 
 
 
6.6 Grad av utnytting (veileder) Forskrift 
-Felt BF1 maks tillatt BYA er 30% 
Tomt 1 - maks tillatt BYA er 120 m² 
Tomt 2 - maks tillatt BYA er 120 m² 
Tomt 3 - maks tillatt BYA er 120 m² 
Tomt 4 - maks tillatt BYA er 120 m² 
 
-Felt BF2- maks tillatt BYA er 25% 
Enebolig - maks tillatt BYA er 180 m² 
 
6.7 Antall boliger, leilighetsfordeling 
Innenfor BF1 tillates det oppført 4 eneboliger som vist på plankartet 
Innenfor BF2 tillates det oppført en enebolig som vist på plankartet 
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6.8 Boligmiljø/ bokvalitet 
• Sol og skygge 
Planlagt bebyggelse er merket med gul farge 
 

Vår og høstjevndøgn kl 09:00 
 

 Vår og høstjevndøgn kl 12:00 
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 Vår og høstjevndøgn kl 15:00 
 

 Vår og høstjevndøgn kl 18:00 
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• Illustrasjonsplan 
 
Illustrasjonsplanen viser at 
det er planlagt bebyggelse 
liggende på rekke fra nord til 
sør. alle boligene skal ha 
østvendt hage med tilgang til 
sol fra sør, og mindre 
uteoppholdsareal i form av 
balkonger mot vest og 
mulighet for mindre 
grøntareal på bakkeplan. 
Garasjene/carportene med en 
biloppstillingsplass skjer på 
hver tomt på sørsiden av hver 
bolig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.9 Parkering 
• Parkering 
Hver bolig har en garasje/carport og en biloppstillingsplass i tilknytning til boligen. Carporten 
er utformet med god bredde slik at det er muligheter for sykkelparkering langsmed bilen. 
 
6.10 Tilknytning til infrastruktur 
• Ledninger, kabler m.m. 
Framføring av strøm, telefon, bredbånd etc i planområdet til all ny bebyggelse skal skje via 
jordkabel. 
 
6.11 Trafikkløsning 
• Kjøreatkomst 
Nye boliger har felles avkjørsel fra Gamle Hestnesvei. Avkjørselen er dimensjonert i henhold 
til vegnormal og krav til frisikt. Adkomstveien legges fort ned til et lavere nivå for å vinne 
høyde for boligene. Bredde på veien er 3,5 meter. Mellom tomt 3 og tomt 4 er regulert inn 
snuhank. 
Planforslaget forutsetter at kjøring til og fra planområdet skjer fra nord i Gamle Hestnesvei. 
 
6.12 Krav til samtidig opparbeidelse 
I tillegg til garasje/carport skal det opparbeides minst 1 biloppstillingsplass per boenhet. 
Disse skal ferdigstilles samtidig med bolighuset. 
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6.13 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 
Nye boliger har felles avkjørsel fra Gamle Hestnesvei. Avkjørselen er dimensjonert i henhold 
til vegnormal og krav til frisikt. Adkomstveien legges fort ned til et lavere nivå for å vinne 
høyde for boligene. Bredde på veien er 3,5 meter. Mellom tomt 3 og tomt 4 er regulert inn 
snuhank. Planforslaget forutsetter at kjøring til og fra planområdet skjer fra nord i Gamle 
Hestnesvei. 
 
Avkjørselen merket f_AV1 er felles for boligene i BF1. 
 
Gangveg merket f_G er felles for alle boligene i BF1, og er adkomst til felles lekeplass og 
grøntområde. 
 
Innenfor området friområdet merket F er det ikke tillatt med tiltak som kan forringe områdets 
kvaliteter. 
Området er felles for boligene i BF1. 
 
6.14 Universell utforming 
Det er ikke stilt særskilte krav til universell utforming i området, begrunnet med topografien 
i området og at det planlegges kun 4 nye boenheter. 
Planforslaget tar hensyn til følgende elementer: 
- Trinnløs adkomst fra bil til bolig 
- Tilgjengelighet i bolig i tråd med krav i TEK10 
 
6.15 Uteoppholdsareal 
• Privat og felles uteoppholdsareal 
Grunnet østvendt terreng og med åsen over mot vest, er uteoppholdsarealene løftet opp på 
taket mot ettermiddagssola, mens det er en frokostterrasse mot øst ved stua i 2. etasje. 
Ut fra kjøkkenet er en balkong mot øst. Takterrassen har et areal på 45 kvm, 
frokostterrassen er på 25 kvm og balkongen er på 6 kvm. Totalt utgjør dette 76 kvm 
uteoppholdsareal pr. boenhet i BF1. 
  
Grøntområdet utgjør et totalt areal på 571 kvm, men har et nyttbart areal på ca 250 kvm. 
Begrunnes med at østlige deler av området består av bratt skrent ned til Hestnesveien. Øvre 
deler av området er noe slakere og bedre egnet til ulik uteaktivitet. Adkomst til lekeareal og 
grøntområde er via felles gangareal/trapp mellom boligtomt 2 og 3. 
 
• Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal 
Hver nye boenhet i BF1 får et samlet uteoppholdsareal på ca 190 kvm. Dette består av 
ca 75 kvm privat uteareal i tilknytning til egen bolig, andel av felles lekeareal på ca 55 
kvm og andel av felles grøntareal på ca 60 kvm. 
 
• Lekeplasser  
Lekearealet er plassert nedenfor tomt 2, og utgjør et areal på 232 kvm. Nordøstlige deler av 
planområdet er avsatt til felles grøntområde, og omfatter eksisterende naturterreng. 
 
• Begrunnelse for evt avvik fra vedtekter/normer 
Bratt terreng gir bare tomt 1 noe reelt uteareal på bakken. Derfor legges det opp til felles 
lekeplass og grøntareal på nedsiden av boligene.  
 
• Krav til rekkefølgebestemmelse 
Før det gis brukstillatelse til nye boliger i området, skal vann og avløp være ferdig 
opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune. 
Før nye boliger i BF1 tas i bruk, skal felles lekeplass f_L være ferdig opparbeidet etter planer 
godkjent av Eigersund kommune. 
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6.16 Barn og unge 
Det tilrettelegges for felles lekeareal/fellesareal i nærhet til de nye boligene. Området ligger 
på nedsiden av planlagte boliger, og utgjør et areal på 232 kvm. Lekeplassen har gode 
solforhold, spesielt på formiddag. Bestemmelsen stiller krav til utforming av lekearealet. 
 
6.17 Kulturminner 
• Løsninger i forhold til kulturminner 
Det er per i dag ikke registrerte kulturminner i området. 
 
6.18 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Eksisterende vann og avløpsnett ligger i Gamle Hestnesvei. Eksisterende pumpestasjon 
ligger rett øst for planområdet, på andre siden av Hestnesveien. Ekisterende bolig på 
eiendom 13/366 har vanntilførsel fra eksisterende nett i Gamle Hestnesvei. 
 
6.19 Plan for avfallshenting/ søppelsug 
Renovasjonsløsning i området er henteordning, hvor hver bolig setter ut avfallsekker etter 
avtale med DIM på hentedagen. 
 
6.20 Rekkefølgebestemmelser 
Bestemmelsens § 8 omhandler rekkefølgekrav til planen. Det er satt rekkefølgekrav til 
følgende forhold: vann- og avløp og lekeplass. 
 
 
7 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
 
7.1 Overordnede planer 
Planforslaget er ikke i konflikt med kommuneplanen for Egersund med dens bestemmelser 
med unntak av uteoppholdsareal. Bestemmelsene til kommuneplanen krever min. 150 kvm 
uteoppholdsareal pr. boenhet. Hver bolig i BF1har en stor takterrasse, samt frokostterrasse i 
2. etasje og en liten balkong i 3 etasje. Totalt utgjør dette et areal på 75 kvm pr. boenhet. 
Fellesareal til lek utgjør et samlet areal på 232 kvm og felles grøntareal utgjør ca 250 kvm. 
Totalt er uteoppholdsareal pr. boenhet; 75 kvm privat og ca 115 kvm felles areal. 
Nye boliger oppfyller minstekravet til uteoppholdsareal med god margin. Utearealene har 
gode solforhold.  
Planen ivaretar parkeringsdekningskravet i kommuneplanen. Til hver bolig skal det være en 
garasje/carport samt en biloppstillingsplass. Garasje/carport har bredde som tilsier at det kan 
parkeres sykkel langs ene siden. 
 
7.2 Landskap 
Grunnet terrengets bratte topografi i området, legges nye boliger i terrenget. Dette medfører 
at boligene får en mindre grunnflate, men blir i 3 plan hvorav to etasjer blir underetasjer. 
Husene oppleves dermed som mindre dominerende i terrenget. Terrenget er eksponert, men 
ved å legge boligene i terrenget reduseres landskapsinngrepene og fjernvirkningen av 
husene, jf fotoillustrasjonen under punkt 7.4 byform estetikk. 
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7.3 Stedets karakter 
Stedets karakter vil endres noe ved at det fjernes en hytte og det oppføres ytterligere 4 nye 
boliger med garasje/carpot og opparbeidelse av adkomst og uteoppholdsareal. Det vil ikke 
lenger bli liggende som en åpen eiendom med en fritidsbolig som i dag. 
 
 
7.4 Byform og estetikk 

 
 
Fotomontasjen viser planlagt bebyggelse plassert i terreng med eksisterende bebyggelse 
omkring. 
Grupperingen av ny bebyggelse vil gi et samlet uttrykk for ny type utforming av boliger uten 
at de vil dominere eksisterende bygningsstruktur. Det viser at en ønsker å ta hensyn til 
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bakenforliggende boliger med tanke på utsikt. Hver boenhet viser tre etasjer, men pga 
størrelsen og takform vil volumet fremtone seg noe dempet. De flate takene vil gi mindre 
takflater i motsetning til pulttak som ville gitt en mer kjedelig uttrykk sett fra bakenforliggende 
bebyggelse. Garasjene/carportene er plassert på en slik måte at boligene får en mer 
fremtredene fasade sett fra denne vinkelen, samt at det er luftig mellom bebyggelsen. En 
unngår tilsynelatende store terrenginngrep ved denne plasseringen enn om 
parkeringsplassene var trukket mer mot øst og medført til store utfyllinger og støttemurer. 
 
7.5 Kulturminner og kulturmiljø, ev. verneverdi 
Planforslaget antas ikke å ha virkning på kulturminner og eller kulturmiljø da det per i dag 
ikke er registret slike minner eller miljø i området. 
Dersom det skulle oppdages automatisk fredete kulturminner ved graving og lignende, må 
det tas kontakt med myndighetene for kulturminnevern som må foreta videre undersøkelser. 
 
7.6 Forholdet til naturmangfold 
• Naturverdier 
Ut fra registreringen som ligger i naturbasen, er det ingen særskilte forekomster innenfor 
området. Planområdet grenser i øst til naturtypen Indre Lygre, men planlagte tiltak vil ikke 
berøre dette naturområdet. 
 
• Biologisk mangfold 
Ny bebyggelse er fortetting i tilknytning til eksisterende boliger. Nye boliger terrengtilpasses, 
noe som reduserer naturinngrepene. Nye boliger vil ikke gripe inn i spesielt viktige eller 
sjeldne naturtyper iht. kartlegging i naturdatabasen eller artskartet. Det er derfor ikke gjort 
noen inngående registreringer av biologisk mangfold. I forhold til naturmangfoldloven § 8-12 
vurderer vi at kunnskap om naturmangfold står i forhold til inngrepets karakter. 
 
7.7 Trafikkforhold 
• Vegforhold 
I 2010 utarbeidet Asplan Viak en trafikksikkerhetsvurdering som vurderte de trafikale forhold 
rundt mulig utbygging av eiendom 13/366. Rapporten ble utarbeidet på et tidlig tidspunkt i 
planprosessen, og før alternative løsninger var kommet fram. Rapporten konkluderer med at 
det maksimalt kan etableres 5 nye boenheter i Gamle Hestnesvei, og at krysset med 
Gamle Sokndalsvei ved utbygging bør utbedres. 
Parallelt har det vært jobbet i kommunen med en avlastningsvei fra Gamle Hestnesvei, over 
”grasbakken” nordover til Teigen. Kommunen har her ekspropriert grunn, samt at det 
foreligger en godkjent reguleringsplan for veitrasèen. Langsmed denne veien er det regulert 
boligtomter som vil få adkomst fra den nye veien. Dersom Gamle Hestnesvei får ny 
adkomst over ”grasbakken”, vil dagens kryss bli stengt for kjørende. 
 
I dagens planprosess ble det mot Gamle Hestnesvei vurdert et alternativ hvor nye boliger 
får kjøreadkomst fra syd via Symrebakken. Det har i den sammenheng vært avholdt 
drøftingsmøte med vegkontoret i kommunen. Kommunen ønsker i utgangspunktet ikke å 
endre på dagens situasjon. Dette begrunnes med at Gamle Hestnesvei i dag er stengt for 
gjennomkjøring ved Symrebakken og ved ballsletten ca 100 meter syd for planområdet. 
Skiltene kom opp som et resultat av uønsket gjennomkjøring på Gamle Hestnesvei, uønsket 
trafikkøkning ned Symrebakken, samt ønsket reduksjon av trafikk forbi lekeplassen. Ved å 
flytte det ene skiltet nordover, vil det bli økt trafikk forbi lekeplassen, i tillegg vil 
belastningen ned Symrebakken øke med 14 boenheter. Dette er ikke en ønskelig situasjon. 
Symrebakken er i dag skolevei for barn som skal til Rundevoll skole, og det vil være uheldig 
for trafikksikkerheten i gateløpet å lede mer trafikk inn på denne veien. 
Planen viser en utbygging med 4 nye boliger, hvor trafikken ledes mot nord i Gamle 
Hestnesvei. Etter utbygging av planområdet vil Gamle Hestnesvei betjene 36 boliger. 
Veitraséen har begrensede muligheter for utbedringer, grunnet bratt terreng og bebyggelse 
tett på gateløpet. Til tross for lav standard på veien, vurderes den som trafikksikker grunnet 
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lav kjørehastighet, veien er oversiktlig og er uten vesentlige sikthindre. Siden virksomheten i 
Gamle Hestnesvei 11 har flyttet, er tungtransporten borte fra gateløpet.  
Når det gjelder krysset mellom Gamle Hestnesvei og Gamle Sokndalsvei, er det her 
muligheter for mindre utbedringer. Dette kan eksempelvis gjøres i form av forbedrede 
siktlinjer ved rydding av vegetasjon og/eller skilte med parkering forbudt mellom Grasbakken 
og Gamle Hestnesvei. En utvidelse av krysset for å bedre vinkelen ut mot Gamle 
Sokndalsvei, er vanskelig på grunn av store høydeforskjeller og en 45º adkomstsituasjon. I 
tillegg beslaglegges store deler av tilgrensede eiendommer til veiformål. En tilfredsstillende 
utbedring er kostbar og vil anses som lite hensiktsmessig dersom ny avlastningsvei over til 
Terland blir realisert, og krysset likevel blir stengt for kjørende. 
 
• Trafikkøkning/reduksjon 
Det vurderes at en trafikkøkning som følge av utbyggingen, i liten grad vil påvirke dagens 
trafikksituasjon og trafikksikkerheten i Gamle Hestnesvei. En full utbedring av krysset Gamle 
Hestnesvei – Gamle Sokndalsvei er en løsning som økonomisk ikke er i forhold til planlagt 
utbygging av 4 nye boliger. Det virker økonomisk og praktisk lite hensiktsmessig å investere 
mye penger i en midlertidig kryssløsning, som likevel skal erstattes med en permanent og 
god avkjørelssituasjon. 
 
• Kollektivtilbud 
Planforslaget antas ikke å ha noen virkning på kollektivtilbudet i området. 
 
7.8 Barns interesser 
Planforslaget tilrettelegger for et fellesareal for barn og unge. Friområde kan disponeres fritt 
av boligene i planområdet. Planforslaget ivaretar barn og unges interesser innenfor 
planområdet. 
Om lag 200 meter syd for planområdet er det en opparbeidet nærlekeplass. Det er ikke 
etablert gang og sykkelsti fra planområdet og bort til lekeplassen. Gamle Hestnesvei er 
stengt for gjennomkjøring like syd for planområdet, noe som reduserer trafikkmengden på 
aktuelle strekning. Vegstandarden tilsier lavt hastighetsnivå, men gateløpet er stedvis smalt 
og uoversiktlig. Utvidelse av gateløpet på aktuelle strekning er ikke mulig. Adkomst til og 
fra offentlig lekeplass fra planområdet anses som trafikksikker, med bakgrunn i 
trafikkmengden og hastighetsnivået. 
 
7.9 Sosial infrastruktur 
• Skolekapasitet 
Ved økning av antall boliger må en påregne behov for økt antall skoleplasser. 
 
• Barnehagekapasitet 
Ved økning av antall boliger må en påregne behov for økt antall barnehageplasser. 
 
7.10 Universell tilgjengelighet 
Terrenget i planområdet er bratt og ulendt i dag. Utbygging i området skjer i øvre deler av 
planområdet med kjøreadkomst til hver enkelt bolig. Fra bil til inngang bolig er det trinnfri 
adkomst. Grunnet topografien i området er boligene utformet i 3 etasjer, noe som ikke 
tilrettelegger for livsløpsstandard. Krav til universell utforming av boligene i henhold til TEK10 
er tilfredstilt. Grunnet det bratte terrenget er det vanskelig å tilrettelegge for universell 
utforming av fellesarealer. 
 
7.11 Energibehov – energiforbruk 
I henhold til byggteknisk forskrift skal nye boliger tilfredsstille minste krav til tetthet/isolering, 
samt hensyn til oppvarming. Forskriften definerer at min. 40 % av varmebehovet skal 
dekkes av annen energiforsyning enn direktegivende elektrisitet, jf TEK10 § 14-7, pkt. 3. 
Planen legger ikke til rette for felles energiforsyningsløsning, til det er antallet boenheter for 
lavt. 
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Strømtilførsel til nye boliger m.m. må tas som egen sak så snart en forespørsel og 
detaljregulering foreligger fra utbygger. 
 
7.12 ROS 
• Rasfare 
Topografien i planområdet er bratt stigende terreng i vestlig retning. Det er lite/ingen fjell i 
dagen, og bakken er dekt av tynt morenemateriale. Det er p.t. ikke kjennskap til at grunnen i 
området er ustabil. Det er bygget hus både på nedsiden, oppsiden og på begge 
sider av aktuelle eiendom, samt at det står en fallerferdig hytte på slakeste parti på 
eiendommen. Det vurderes ikke å være større fare på aktuelle eiendom enn på 
omkringliggende eiendommer i området. Prosjekterte boliger legges i terrenget, slik at 
terrenginngrepet blir minst mulig. Sannsynligheten for at terrenget skal gli ut vurderes som 
lite sannsynlig men har farlige konsekvenser. 
 
• Støy 
Støy i planområdet genereres i hovedsak fra Gamle Hestnesvei og Hestnesveien. Planlagt 
bruk vil ikke medføre støy av betydning. Bestemmelsene setter krav til at nye boliger i 
planområdet skal tilfredsstille kravene til grenseverdier for støy i henhold til 
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442. 
Noen nærmere utredning av støysituasjonen anses ikke som nødvendig i denne 
plansammenheng, begrunnes med at både Gamle Hestnesvei og Hestnesveien har liten 
trafikkmengde. Nye boliger bygges i henhold til TEK10, som stiller krav til støy i bolig og 
uteområde. Plankonsulenten vurderer det som ikke nødvendig å utføre særskilte avbøtende 
tiltak utover dette. 
 
• Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger på stedet. Oversikt over Rogaland viser at forekomsten 
ikke er spesiell høy i Egersunds området, dvs over 100 Bq/m³. Det er entydige krav til 
Radon for boligbebyggelse i byggeforskriften TEK10. 
 
• Luftforurensning/forurensning i grunnen 
Regulert bebyggelse vurderes ikke å forårsake/bli berørt av noen form for forurensning. I 
byggeperioden vil slike forhold bli ivaretatt gjennom TEK10. 
 
• Beredskap og ulykkesrisiko 
Gamle Hestnesvei har smalt gateløp med begrensede muligheter for breddeutvidelse. Det er 
p.t. ikke etablert fortau i gateløpet. Fartsgrensen er lav og gaten har skiltet forbud mot 
gjennomkjøring. De fleste grunneiendommer langs gaten har avkjørsel direkte ut i gateløpet. 
De fleste avkjørslene er lagt parallelt med gateløpet og grunnet bratt terreng er det få 
eiendommer som kan snu bil på egen grunn. Det utgjør en risiko ved rygging av biler ut i 
gateløpet. Sannsynligheten for at en ulykke vil skje vurderes som mindre sannsynlig og har 
en viss fare grunnet lavt hastighetsnivå. 
 
• Miljø og helse 
Fortetting i eksisterende boligområder fører til mindre behov for nedbygging av 
landbruksjord, og mindre bruk av energi for oppvarming av bygninger. Planforslaget 
forventes ikke å føre til noe særskilt utslipp. 
 
• 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 
 
7.13 Teknisk infrastruktur 
• Vann og avløp 
• Trafo 
• Annet 
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7.14 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Ingen synlige konsekvenser. 
 
7.15 Konsekvenser for næringsinteresser 
Ingen nåværende konsekvenser. 
 
7.16 Interessemotsetninger 
Ingen nåværende interessemotsetninger. 
 
 
8 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.  
 
 
9 SAKSBEHANDLERS VURDERINGER: 
Saksbehandler er av den oppfatning atplanforslaget ikke vil bidra til negative konsekvenser 
for området eller samfunnet for øvrig. Det er i trå med overordnede anbefalinger om å fortette 
sentrumsnære boligområder med tanke på miljø og bærekraftig utvikling av sentrumsområde 
Foreliggende planforslag med vist utbygging vil legge tilrette for bedre utnyttelse av 
eiendommen. Det er heller ikke på det nåværende tidspunkt protester fra omkringliggende 
naboer eller offentlige instanser. Fortetting i etablerte området kan være en utfordring med 
hensyn til ulike interesser og planfaglige krav. For å sikre at området blir bygget ut i trå med 
forslagsstillers intensjon og fremlagte illustrasjonen må det foretas noen tillegg på plankart 
og bestemmelser som er listet opp under punkt 9.1 konklusjon. 
 
9.1 Konklusjon 
Rådmannen er av den oppfatning at planforslaget kan legges ut på høring og offentlig 
ettersyn etter at følgende endring er foretatt: 
 
På plankartet påføres: 
 
1 Formål for garasjeanlegg, uteoppholdsareal, adkomst til bolig slik vedlagt 

situasjonsplan datert 12.03.2013 viser. 
2 Maks kotehøyde på møne/gesimshøyde for hver bolig. 
3 Angi hver tomt med samme tomtenummerering som bestemmelsens underpunkt 4.1 

har satt. 
3 Målsetting av vegbredder, kote på veg, avstand til nabogrense, svingradie, symbol for 

avkjørsel 
 
I bestemmelsene settes: 
 
4 Materialbruk på bebyggelsen, takform, bredde og lengde på bolig, garasje/carport 
5 Maks tillat forstøtningsmur er 1 meter over planert terreng. 
 
Andre forhold: 
 
6 Nåværende og fremtidig skolekapasitet må dokumenteres. 
7 Prinsippet om universell utforming vurderes nøye og ved avvik fra kravet beskrives 

dette med begrunnelse for hvorfor. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10. 
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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: 
 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
275819 Detaljregulering gnr. 13 bnr. 366 Gamle Hestnesvei 
275820 2332 plankart A3.pdf 
275821 2332 bestemmelser.docx 
275822 2332 planbeskrivelse.docx 
275823 2332 vedlegg 1 situasjonsplan.pdf 
275824 2332 vedlegg 2 soldiagram.pdf 
275825 2332 vedlegg 3 terrengsnitt.pdf 
275826 2332 vedlegg 4 fotoillustrasjon.pdf 
275827 2332 vedlegg 5 kunngjøring.pdf 
275828 2332 vedlegg 6 innspill varsling.pdf 
275829 2332 vedlegg 7 kommentarer til innspill.docx 
257972 SV: Vedr. flytting av skilt i Gamle Hestnesvei 
 
 
 

 
 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 I 18.09.2008 Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid gnr. 13, 
langs Gamle Hestnesvei 

4 I 01.10.2008 Rogaland 
fylkeskommune 

Vedr. reguleringsplan langs Gamle Hestnesvei, 
gnr. 13 bnr. 366 - varsel om oppstart 

2 U 06.10.2008 Brannvern- og Høringsuttalelse fra seniorrådet vedr. 
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beredskapsrådgiver 1 reguleringsendring gnr. 13 bnr. 366 - boligformål, 
Gamle Hestnesvei 

3 I 08.10.2008 Statens vegvesen Vedr. varsel om oppstart av reguleringsarbeid - 
gnr. 13 bnr. 366 

5 U 24.10.2008 Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1 

Høringsuttalelse fra råd for funksjonshemmede 
vedr. reguleringsendring gnr. 13 bnr. 366 - 
boligformål, Gamle Hestnesvei 

6 I 03.12.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen 

Vedr. flytting av skilt i Gamle Hestnesvei - 
reguleringsendring gnr. 13 bnr. 366 - boligformål, 
Gamle Hestnesvei 

7 U 11.12.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen Svar vedr. flytting av skilt i Gamle Hestnesvei 

8 I 02.04.2013 Kristiansen & Selmer-
Olsen 

Forslag til detaljregulering for boliger gnr. 13 bnr. 
366 Gamle Hestnesvei 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parter i saken: 
                 
N BENTZEN LARS ERIK GAMLE HESTNESVEI 

19 
4372 EGERSUND  

N BOGUS EWA 
AGNIESZKA 

GAMLE HESTNESVEI 
13 

4372 EGERSUND  

N BOGUS JACEK GAMLE HESTNESVEI 
13 

4372 EGERSUND  

N DRANGE ANNE 
MARGRETHE 

GAMLE HESTNESVEI 
17 

4372 EGERSUND  

N DRANGE MAGNE GAMLE HESTNESVEI 
5 

4372 EGERSUND  

N DRANGE THORLEIF     
N EIGERSUND 

KOMMUNE 
Postboks 580 4379 EGERSUND  

N HOLTA GAUTE HESTNESVEIEN 15 4372 EGERSUND  
N HOLTA SUSANNE HESTNESVEIEN 15 4372 EGERSUND  
N NODLAND INGVAR GAMLE HESTNESVEI 

18 
4372 EGERSUND  

N ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE 

Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER  

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST 

Askedalen 4 6863 LEIKANGER  

N TENGESDAL GRETE 
HØIE 

GAMLE HESTNESVEI 
26 

4372 EGERSUND  

N TENGESDAL ODDVAR GAMLE HESTNESVEI 
26 

4372 EGERSUND  

N AAMODT ODDVAR HESTNESVEIEN 11 4372 EGERSUND  
N ÅRSTADDALEN AS Kvellurveien 1A 4373 EGERSUND  
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