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1. gangsbehandling av detaljregulering for 
boligbebyggelse-gnr. 47 bnr. 134, 61  m.fl.-Skaret 
   
 
Sammendrag: 
Dimensjon Rådgivning AS og Plank Arkitekter AS har på vegne av Skaret Eiendom AS sendt 
inn forslag til detaljregulering av boligbebyggelse på gnr 47 bnr 61, 134 m.fl.-Skaret til  
1. gangsbehandling. Hensikten med forslaget er å kunne legge til rette for etablering av to 
boligblokker med til sammen 24 leiligheter og utbedre eksisterende veg med hensyn til 
stigningsforhold og bredde.  
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg avgjør om planforslaget skal fremmes og legges ut på høring eller ei. 
  

 
Rådmannens forslag til vedtak 01.11.2013: 
Planteknisk utvalg vedtar å legge forslag til reguleringsendring for boligbebyggelse-gnr 47 
bnr 61, 134 m.fl.-Skaret med plankart datert 14.08.13 og bestemmelser datert 16.08.13 ut til 
høring og offentlig ettersyn under følgende vilkår: 
 
Justering av plankartet: 
 
1. Det må legges inn byggelinjer for eksisterende mot fv 44 på 15 meter, og 5 meter mot 

kommunal veg.  
 
2. Det må legges inn byggegrense for eksisterende bebyggelse for hver eiendom. 
 
3. Det legges inn maks koter på ny bebyggelse som gjenspeiler de ulike nivåene. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10. 
 
 
 
19.11.2013 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 ”Tillegg til rådmannens innstilling: 
  Bestemmelser: 
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  - Paragraf 1 vei, reguleres som felles privat kjørevei. 
 

Kart:  
- det må innenfor planområdet F.P 1 vises område avsatt til renovasjon 
   veibenevnelse påføres tegnforklaring.” 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Nygårds tillegg enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-244/13 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg vedtar å legge forslag til reguleringsendring for boligbebyggelse - 
gnr 47 bnr 61, 134 m.fl.- Skaret med plankart datert 14.08.13 og bestemmelser datert 
16.08.13 ut til høring og offentlig ettersyn under følgende vilkår: 
 
Justering av plankartet: 
 

1. Det må legges inn byggelinjer for eksisterende mot fv 44 på 15 meter, og 5 
      meter mot kommunal veg.  
2. Det må legges inn byggegrense for eksisterende bebyggelse for hver 

eiendom. 
3. Det legges inn maks koter på ny bebyggelse som gjenspeiler de ulike 

nivåene. 
4. Det må innenfor planområdet F.P 1 vises område avsatt til renovasjon 
   veibenevnelse påføres tegnforklaring. 

 
 
 Bestemmelser: 
  - Paragraf 1 vei, reguleres som felles privat kjørevei. 
 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Ingen 
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Andre opplysninger / fakta i saken: 
 
PLANOMRÅDET 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planområdet ligger innenfor stiplet firkant 
 
Hensikten med planen 
Planforslaget har som mål å kunne etablere to boligblokker med henholdsvis 11 og 13 
leiligheter i hvert bygg. Parkering skal skje i parkeringskjeller med adkomst fra felles 
adkomstveg koblet til  
 
Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstiller/plankonsulent: Plank Arkitekter AS 
Utbygger: Skaret Eiendom AS 
 
Tidligere vedtak i saken 
Ingen. 
 
Utbyggingsavtaler 
Utbyggingsavtaler ble varslet i forbindelse med varsel om oppstart, det er også tatt med en 
egen bestemmelse i forhold til utbyggingsavtaler i tråd med referat fra oppstartsmøtet med 
kommunen. 
 
Krav om konsekvensutredning 
Planarbeidet er vurdert i henhold til §§ 3 og 4 og vedlegg I og II i Forskrift om 
konsekvensutredning. Planmyndigheten i Eigersund kommune har vurdert at planforslaget 
ikke innebærer tiltak som faller inn under kriteriene i § 4 og vedlegg II. Planen skal ikke 
konsekvensutredes. 
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PLANPROSESSEN 
 
Oppstartsmøte 
Det ble holdt oppstartsmøte den 13.9.2011 hvor en gikk gjennom kommunens sjekkliste og 
krav for innlevering av private deltajregulering. Referat fra oppstartsmøte er vedlagt saken. 
 
Varsel om oppstart 
Planoppstart ble varslet med brev til berørte og offentlige myndigheter den 10.05.2012 og 
ved annonse i Dalane Tidende og Eigersund kommunes hjemmeside 
www.eigersund.kommune.no med frist for merknader satt til 7.6.2012.  
Det kom inn 4 merknader til varsel, 3 fra offentlige og 1 fra private som er oppsummert og 
kommentert under. 
 
Innsendte merknader 
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/E/O/D 

Offentlige merknader 

1. Rogaland fylkeskommune, brev datert 23.5.2012 Merknad  

2. Jernbaneverket, e-post datert 30.5.2012 Merknad  

3. Statens vegvesen, brev datert 4.6.2012 Merknad  

4. Eigersund kommune, Felles brukerutvalg, brev datert 6.6.2012 Ingen merknad  

Private merknader 

5. Kurt Sæstad og Gry Solfrid Sleveland, Skaret 12, e-post datert 
21.5.2012 

Merknad  

 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 
1. Rogaland fylkeskommune - Planområdets nærhet til togstasjon 

og sentrum, skolene på Grøne 
Bråden, Lagård og Dalane 
videregående forutsetter at det 
legges godt til rette for 
bruk av sykkel, både på veinettet og 
på eiendommene, gjennom gode 
sykkelparkeringsplasser. 
 
 
- Det må legges til rette for gode 
uteoppholdsareal for barn, unge og 
voksne. Private og felles uterom skal 
ha gode sol- og støyforhold.  
Solforholdene til nabobebyggelse må 
dokumenteres.  
- Det må gjennomføres en støyfaglig 
utredning for området. 
 
- De viser til at områdets lokalitet 
tilsier høy boligtetthet, og minner om 
at det må utarbeides ROS-analyse 
og universell utforming må ivaretas i 
planarbeidet. 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 
 
 
 
 
 
 
O 

Forslagsstillers kommentar: 
- Planforslaget legger til rette for maksimal 
parkeringsdekning for bil på 1,4 per 
boenhet og på minimum 2 per boenhet for 
sykkelparkering, basert på planområdets 
plassering som en del av Egersund 
sentrum og kollektivtilgjengelighet. All 
parkering er foreslått under terreng i 
Parkeringsanlegg. 
 
- Det er lagt til rette for uteoppholdsareal i 
forbindelse med ny bebyggelse. Denne er 
plassert i vest for å sikre tilgjengelighet for 
eksisterende boliger, og sikre gode 
solforhold. Støyanalyse for området viser 
at uteoppholdsområder har tilfredsstillende 
støyforhold. 
 
 
- Universell utforming er forsøkt ivaretatt 
så langt det lar seg gjøre. På grunn av 
planområdets stigning har det vært 
utfordrende å imøtekomme krav til 
universell utforming for stigning lang 
f_KV1 og f_F1. ROS-analyse er utført. 
 
Kommunens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av 
forslagsstiller. 

2. Jernbaneverket - De har ikke kommentarer på dette O Forslagsstillers kommentar: 
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tidspunkt utover at området bør 
planlegges med gode og 
trygge gang- og sykkelveier til 
offentlig veinett og Egersund stasjon. 

 
 
O 

Er søkt ivaretatt i planen. 
 
Kommunens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av 
forslagsstiller. 

3. Statens vegvesen - De gir faglig råd om å inkludere gnr 
47 bnr 78 i planområdet for å sikre 
siktforhold. I tillegg stiller de følgende 
krav: 
1. Enkeltavkjørsler fra fv 44 (til 
47/413 (og 47/732?) og 47/857) må 
saneres. 
 
2. Byggegrensen langs fv 44 settes 
til 15 m fra vegmidte fv 44. 
byggegrensen må inntegnes og 
målsettes på plankartet. 
 
3. Innenfor frisiktsonene skal det 
være fri sikt i en høyde av 0,5-2,5 m 
over vegbanenivå. Dette må 
framkomme i 
reguleringsbestemmelsene. 
Frisiktsonene må inntegnes og 
målsettes på plankartet. 
 
4. Kryss (atkomster) til planområdet 
skal utformes iht. vegnormalene. 
Tekniske planer/byggeplaner skal 
godkjennes av Statens vegvesen før 
byggetillatelse kan gis. Dette må 
framkomme i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
5. Statens vegvesen forutsetter at 
planarbeidet omfatter en vurdering 
av støysituasjonen. Anbefalte 
grenseverdier i MDs retningslinje T-
1442 «Retningslinje for behandling 
av støy i arealplanlegging» skal 
overholdes. Det anbefales at det 
vises til støyretningslinjen T-1442 i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
6. Før ytterligere utbygging innenfor 
planområdet kan påbegynnes, skal 
g/s-vegbru over jernbanen være 
etablert. 

 
 
 
 
E 
 
 
 
E 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
O 

Forslagsstillers kommentar: 
 
 
 
1. Bolig på 47/413 er foreslått revet i 
planforslaget. Avkjørsel fra 47/857 er 
foreslått sanert i tråd med innspill. 
 
2. Byggegrensen er satt til 15 meter fra 
vegmidte. 
 
 
 
3. Krav i forhold til frisikt er sikret i 
bestemmelsene. 
 
 
 
 
 
 
4. Frisikt er inntegnet på plankart og 
frisiktsoner er sikret i bestemmelsene. 
 
 
 
 
 
 
5. Støysituasjonen er vurdert av Sinus AS 
og er vedlagt planforslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. I tråd med korrespondanse med 
saksbehandler hos Statens vegvesen er 
det sikret at det ikke utstedes ferdigattest 
for ny bebyggelse før gang- og 
sykkelvegbru over jernbanen er etablert. 
 
Kommunens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av 
forslagsstiller. 

4. Barn og unges 
representant 

- Ber om at der innenfor området blir 
satt av tilstrekkelig areal til felles lek 
på nærlekeplass og lek på egen 
tomt. 
- Med tanke på eventuelle barn i 
området må trafikksikkerhet 
prioriteres høyt. 

O Kommunens kommentar: 
Merknaden tas til orientering, En er i tvil 
om det er avsatt tilstrekkelig areal til felles 
lek med henblikk på antall nye boenheter 
en ønsker å etablere innenfor området. En 
ønsker innspill på dette når planen legges 
ut på høring og offentlig ettersyn. 

Private uttaler 

5. Kurt Sæstad og Gry 
Solfrid Sleveland 

- De ønsker at 47/500 blir regulert til 
bolig/fremtidig bolig i sin helhet. 

E 
 
 
 
 

Forslagsstillers kommentar: 
Hele gnr 47 bnr 500 er tatt med i 
planforslaget og er foreslått regulert til 
bolig med bebyggelse som inngår i 
planen. 
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O 

 
Kommunens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av 
forslagsstiller. 

 
 
PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER (Med vekt på avvik fra overordnet plan) 
 
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 16.2.2010. 
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. 
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b. Planen skal tilfredsstille gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet. Risiko og sårbarhet 
skal utredes. 
 
c. Planene skal avklare og belyse nødvendig miljøoppfølging og miljøovervåkning både for 
byggeperiodene og etter at planen er gjennomført. 
 
d. Det skal redegjøres for miljøkonsekvenser, herunder klimakonsekvenser med særlig vekt 
på transport. Planen skal dokumentere at hensynet til kollektivtrafikkens fremkommelighet er 
forsvarlig ivaretatt på kort og lang sikt. Energiforsyning basert på fornybar energi skal utredes 
og andelen fornybar energi skal fastsettes. 
 
e. Landskapsvern og kulturminner skal utredes. 
 
f. Støy (dag og natt), støv og utslipp skal utredes. 
 
g. Universell utforming-tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper, herunder 
bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede – skal utredes. 
 
h. Barn og unges interesser skal utredes. 
 
i. Vurdering av EMF – avstandskrav til høyspent. 
 
j. Områdets grønnstruktur og sammenheng med overordnet grønnstruktur utredes. 
 
k. Viktige naturkvaliteter, herunder biologisk mangfold, skal registreres og vurderes sikret. 
Planer skal også vise hvordan større terrenginngrep løses i overganger mellom 
utbyggingsareal og grønnstruktur. 
l. Det skal gjøres rede for tiltakets estetiske sider. Forhold til tiltaket i seg selv, omgivelsene 
og fjernvirkningen skal utredes. 
 
m. I 100 metersbeltet langs sjø skal planer angi byggegrense for tiltak og sikre allmenn 
ferdsel og badeplasser. 
 
n. Planarbeidet skal avklare behov for og eventuell lokalisering av arealer til offentlig og 
privat tjenesteyting. Det kan kreves teknisk plan og utomhusplan. 
 
o. Kommunen kan kreve illustrasjonsplan, sol- og skyggediagram, snitt og 
perspektivtegninger. Når det etter en totalvurdering er hensiktsmessig, kan det faste utvalg 
for plansaker lempe eller skjerpe kravene til utredning ev. delegere dette til rådmannen.’ 
 
§ 1.4 Rekkefølgekrav til reguleringsplaner, jfr. pbl § 11-9 nr. 4 
Ved utbygging skal tekniske anlegg og viktige samfunnstjenester som vann-  og 
energiforsyning, avløp, veinett, herunder også anlegg for gående og syklende og 
kollektivtransportanlegg, skoletilbud, barnehager m.v. være etablert før det kan gis 
brukstillatelse. 
 
Før det gis byggetillatelse skal det opparbeides tilfredsstillende og sikker adkomst. Teknisk 
plan skal være godkjent før det gis rammetillatelse for bygging. 
 
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. 
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§ 1.11 Uteoppholdsareal til bolig jfr. Pbl § 11-9 nr. 5 og §28-1 
Felles utearealer skal tilrettelegges og utstyres med tanke på at de skal kunne brukes av 
ulike aldersgrupper til ulike årstider, og gi mulighet for lek og samhandling mellom barn, unge 
og voksne. 
 
Kvalitetskrav for uteareal: 
 
a. Arealer brattere enn 1:3 eller smalere enn 10 meter, areal med ekvivalent støynivå over 55 
db(A), areal avsatt til fareområder, eller areal som er belagt med restriksjoner som hindrer 
barns frie lek, skal ikke regnes med. 
 
b. Fellesarealene skal ha solrik beliggenhet, være skjermet for vind og snødrev og ha 
tilfredsstillendelysforhold. Videre skal de være sikret mot støy, forurensning og annen 
helsefare. 
 
c. Atkomst til fellesarealer skal være tilfredsstillende og ligge til gang/sykkelvei, fortau eller 
lite trafikkert vei. De ulike aktivitetene må skjermes slik at de kan foregå uten konflikter med 
hverandre og naboer. 
 
d. Ved planlegging av boligområder skal det legges vekt på å sikre korridorer ut til større 
friluftsområder både for ny og eksisterende bebyggelse. 
 
I sentrum: 
Det skal avsettes uteareal på minst 25m2 pr. bolig, tilgjengelig og egnet til lek og opphold 
utendørs. Inntil 10m2 av arealet kan være på privat terrasse eller balkong, resten skal være 
fellesarealer. 
Ved fortetting kan det stilles krav om at eksisterende boenheter også vurderes og regnes 
med i antall boenheter. 
 
Utenfor sentrum: 
Det skal avsettes eller påvises uteareal på minst 150m2 pr. boenhet, tilgjengelig og egnet til 
lek, utfoldelse og opphold utendørs. 
Når det etter en totalvurdering er hensiktsmessig, kan det faste utvalg for plansaker lempe 
eller skjerpe kravene til uteareal. Planer for felles utearealer for det enkelte boligområdet skal 
dokumenteres ved søknad om tillatelse til tiltak og skal godkjennes av kommunen. Felles 
uteareal skal være opparbeidet til fullverdig standard eller det skal 
foreligge en fullgod sikkerhet for at en slik opparbeiding vil finne sted, før bygging av 
boligene tillates igangsatt. 
 
4.3 Tilgrensende planer 
Reguleringsplan for 10-11 Rv 44- Hp 03 Eie Tengs-parsell 1 – Vedtatt ved kommunestyret 
06.09.1999, sak 83/99. 
 
Andre aktuelle saker i området: 
Hellvik Hus AS har varslet oppstart for reguleringsplan Ægrefjellet. Reguleringsplanene har 
sammenfallende plangrense, sørlig grense for reguleringsplan for Ægrefjellet og nordlig 
grense for reguleringsplan for Skaret. 
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VURDERING AV PLANFORSLAGET: 

 
Overordnede planer 
Rikspolitiske retningslinjer og fylkesplaner/delplaner 
Planforslaget blir berørt av overnevnte rikspolitiske retningslinjer og fylkesplaner/delplaner 
vedrørende tema som barn og unge, samferdsel, miljø, energi og klima og universell 
utforming. Lokalisering av boliger så nært kollektivt knytepunkt er i trå med overordnede 
planer, samt fortetting som forslaget legger opp til vedrørende boligbebyggelse nært 
sentrumsområdet. Videre er det forsøkt innarbeidet hensyn til barn og unge samt universell 
tilgjengelighet der det fysisk er mulig.  
 
Kommuneplan 
Planforslaget er i trå med kommuneplanen for sentrumsdel som viser planområdet angitt 
som boligbebyggelse. Derimot er det avvik fra kommuneplanens bestemmelser vedrørende 
uteoppholdsareal, samt norm for universell utforming og vegnorm vedrørende 
stigningsforhold. Vegnormen for Jæren er gjort gjeldende for Eigersund kommune, men pga 
terrengforholdet er det vanskelig å få tilfredsstillende stigning på veganlegget. 
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Landskap 

 
Det er viktig at ny bebyggelse ikke overskrider maks kote på eksisterende bebyggelse som 
er oppgitt å ligge på kote 44,2. g underordne seg eksisterende landskap da de i 
utgangspunktet vil være ganske massiv i omfang. Dette er viktig med tanke på opplevelsen 
og inntrykket en får av området i en større sammenheng og at ny bebyggelse ikke virker for 
visuelt påtrengende. Vedlagt fotoillustrasjoner viser at planlagt bebyggelse vil være synlig i 
landskapet. Dette fordi boligene er plassert i en skråning og ganske eksponert både fjern og 
nærvirkning. Men hensikten er at bebyggelsen skal tilpasses landskapet gjennom form, 
volum og farger. Dersom bygningene får en avtrapning i hver ende, minimalisert høyde og en 
dempet mørkere farge vil inngrepet virke tilsynelatende mindre. En vurderer derfor at 
plassering av blokkbebyggelse som foreslått ikke vil endre opplevelsen av landskapet 
vesentlig dersom det tas spesielt hensyn til utforming, volum og farge/materialbruk. 
 
Stedets karakter 
 
Planforslaget med dens blokkbebyggelse vil endre stedets karakter da som i dag preges av 
eneboliger med avstand og luft mellom tomtene og skråning kledd med trær og annen 
vegetasjon i bakkant. Planforslaget vil medføre at området får et mer urbant uttrykk med 
massive elementer som blokkbebyggelse er. Siden tomten ligger på en høyde og godt 
eksponert fra ulike kanter er det viktig at utforming av bebyggelsen med dens material- og 
fargebruk tilpasses landskapet og eksisterende bebyggelse.  
 
Byform og estetikk 

 
Forslagsstiller har laget illustrasjon av foreslått bebyggelse sett i sammenheng med 
eksisterende bebyggelse og landskap.  
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Det er stilt krav i bestemmelsene om at bygg skal holde en høy arkitektonisk kvalitet og at 
bygg skal tilpasses omkringliggende bebyggelse og terreng og innordne seg dette. Det er 
lagt ved skisser som viser hvordan bygningene kan løses og tilpasses området og dets 
karakter. Byggene bør ikke virke ruvende eller sjenerende for området. Maksimale høyde er 
satt til henholdsvis kote 40 for øverste blokk og 36 for den nederste blokken. 
Forslagsstiller har fått utarbeidet fotomontasje som viser hvordan en tenker seg at ny 
bebyggelse vil ta seg ut omgivelsene. Disse illustrasjonene gir et godt visuelt bilde av 
planlagt bebyggelse. Den øverste blokken har en fin avslutning på hver ende da øverste 
etasje er noe inntrukket og en får en mykere overgang av kortsidene av bygningen og den 
virker ikke så massiv. Dette prinsippet ønsket kommunen videreført til nedre 
blokkbebyggelsen slik at virkningen ble det samme. Vi ba forslagsstiller om eventuelt å fjerne 
leiligheter slik at bebyggelsen ikke ble for massiv og tung samt det ville bedre forholdende til 
uteoppholdsareal. Ønsket ble delvis etterkommet uten at leiligheter ble fjernet. Men i stedet 
for å fjerne leilighet ble det plassert heis og takoverbygg i den delen en ønsket skulle trappes 
ned slik at den ønskede virkningen kommunen ba om er fraværende. En vil derfor be 
forslagsstiller vurdere dette på ny eventuelt om heisen kan plasseres annet sted slik for å 
frigi arealet i den nordlige enden av nedre blokk. Det er også ønskelig at kotehøydene for der 
etasjene blir inntrukket blir påført plankartet og gjenspeilet i bestemmelsene for å sikre at 
denne utforming blir gjort gjeldende.Med tanke på den høye utnyttelsen en legger frem her, 
er det viktig at en får detaljert mest mulig av planen for å sikre at bebyggelsen får estetiske 
kvaliteter som blir ivaretatt. Dette gjelder også material og fargebruk. 
 
Kulturminner og kulturmiljø, ev. verneverdi 
Det er ikke kjennskap til kultur- eller fornminner innen planområdet. Men dersom det skulle 
avdekkes automatisk fredete kulturminner innen området må vernemyndighetene kontaktes 
for videre undersøkelse. 
 
Forholdet til naturmangfold 
• Naturverdier 
Det er ikke avdekket spesielle naturverdier innefor planområdet som vil bli påvirket eller 
ødelagt av foreslått bebyggelse. 
 
• Biologisk mangfold 
Det er ikke avdekket spesielle eller truede arter eller livsformer innefor planområdet som vil 
bli påvirket eller ødelagt av foreslått bebyggelse. 
 
• Verdifull vegetasjon 
Det er ikke avdekket verdifull vegetasjon innefor planområdet som vil bli påvirket eller 
ødelagt av foreslått bebyggelse. 
 
• Viltinteresser 
Det er ikke avdekket spesielle viltinteresser innefor planområdet som vil bli påvirket eller 
ødelagt av foreslått bebyggelse. 
 
• Økologiske funksjoner osv 
Det er ikke avdekket spesielle økologiske funksjoner innefor planområdet som vil bli påvirket 
eller ødelagt av foreslått bebyggelse. 
 
Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 
Arealet som er planlagt som utbyggingsområde brukes ikke som rekreasjonsområde i dag. 
Men planområdet ligger nært opp til områder som i kommuneplanen er definert som 
friluftsområde. 
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Uteområder 
Planforslaget etterkommer ikke kommunens krav til uteoppholdsareal som tilsier 150 m2 per 
boenhet. Med 24 boenheter utgjør dette totalt 3,6 daa for uteoppholdsareal noe som er 
vanskelig å få til innenfor aktuelle eiendommen med foreslått utnytting. Planforslaget legger 
opp til at leilighetene kan ha privat uteoppholdsareal  på minimum 11 m2 i tillegg til felles 
uteoppholdsareal på 15 m2 per enhet. Totalt vil da boenhetene ha et uteoppholdsareal på 26 
m2 det vil si omlag 130 m2 mindre enn kommunens krav. 
Som begrunnelse for avviket oppgir forslagsstiller at fortetting og bygge i høyden har gått 
foran kravet og viser til fylkeskommunens oppfordring om fortetting i områder nær sentrum 
og jernbane som sikrer effektiv areal- og ressursutnyttelse. De viser til at tomtens 
beliggenhet tilsier at dens potensiale for utbygging bør utnyttes. Det er i gjeldende 
kommuneplan avsatt områder ved Eie til sentrumsformål og området rundt Eigersund stasjon 
er et viktig knytepunkt med henblikk på kollektivtilbud som kommunen ønsker å satse videre 
på i fremtiden. De viser og til terrengets og tomtens utfordring og at prosjektet forsøker å 
ivareta flest mulig soltimer for flest antall enheter i form av høyde og nedtrapping. 
 
En vil her trekke frem de tekniske kravene til byggverk som en skal ta hensyn til ved 
planlegging av uteoppholdsareal: 
Arealet skal være egnet for rekreasjon, lek og aktiviteteter for ulike aldersgrupper og 
plasseres og utformes på en slik måte at gode kvaliteter oppnås, som sol- og lysforhold, 
støy- og annen miljøbelastning. 
Det er klart at dess flere boenheter en putter inn i et område dess mer areal skal det avsettes 
til uteoppholdsareal. I dette tilfelle er uteoppholdsarealet i henhold til kommunens krav 
redusert fra 150 m2 per boenhet til 26 m2. En er i tvil om dette kan aksepteres og er skeptisk 
til reduksjon av slik størrelse 
En har i dialog med forslagsstiller påpekt dette og uttrykt ønske om at antall leiligheter blir 
noe redusert til fordel for bokvalitet, noe som ikke er etterkommet. En vil likevel fremme 
planforslaget slik den nå foreligger og legge den ut på høring og offentlig ettersyn for så i 
ettertid å vurdere om uteoppholdsareal på 26 m2 per enhet kan aksepteres. 
 
Sol og skygge 
Diagrammet gjenspeiler sol og skyggeforhold 23. juni fra klokken 12 midt på dagen til klokken 18 
kveldstid.  

 
 
Diagrammet gjenspeiler sol og skyggeforhold 23. mars fra klokken 12 midt på dagen til klokken 18 
kveldstid.  
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Konklusjonen her blir at ny bebyggelse ikke vil medføre forringelse av sol- og skyggeforhold 
for eksisterende bebyggelse i området, samt at uteoppholdsarealene vil ha tilstrekkelig med 
sol. 
 
Trafikkforhold 
 
• Vegforhold 
Atkomst til planområdet vil skje fra Jærveien. Tomtens plassering gir noen trafikkmessige 
utfordringer med hensyn til adkomstveien og dens stigningsforhold og kryssløsning til 
Jærveien. Forslaget legger opp til å forbedre adkomstveien ved å øke vegbredden til 5 
meter, legge om vegføringen for bedre stigning samt legge inn fortau som vil bedre 
forholdene for myke trafikanter. Det er en viktig forutsetning at adkomstveien skal anlegges 
skånsomt i terrenget for å minske skjæringer og utfyllinger og unngå høy forstøtningsmurer. 
En vil i tillegg påpeke at kryssløsningen har vært utfordrende da det her er begrenset plass 
med hensyn til avkjørsel til eksisterende nøringsareal som i dag blir brukt som 
treningssenter. Forslagsstiller har i dialog med statens vegvesen  kommet frem til en løsning 
som kan aksepteres ved å legge innkjørsel til parkeringsplass for senteret litt lenger mot nord 
direkte fra Jærveien, som er fylkesvei, og utkjørsel er samlokalisert i krysset med 
adkomstveien til boligområdet lenger mot sør. Nåværende avkjørsel til eiendommen på gnr 
47 bnr 857 saneres og eiendommen får ny avkjørsel som skal være felles med gnr 47 bnr 
69, 71 og 72. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Trafikkøkning/reduksjon 
Planforslaget vil medføre økt trafikk av biler og myke trafikanter i området og at derfor blir 
viktig å utbedre krysset til Jærveien før ny bebyggelse tas i bruk. Dette ser ut til å bli ivaretatt 
i planforslaget slik den nå foreligger. 
 
• Kollektivtilbud 
Økning av antall beboere i området vil gi økt behov for kollektiv tilbud. Området ligger nær 
jernbanestasjon og bussholdeplass, og ansees derfor ikke at det er nødvendig med tiltak 
vedrørende kollektiv tilbud. 
 
Barns interesser 
• RPR for barn og planlegging 
Det er ikke kjennskap til at området har særlig interesse for barn og unge i dag, eller blir 
brukt til lek og rekreasjon. Ved fortetning og høy utnyttelse av et område er det ekstra viktig 
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at hensyn til barn og unge blir ivaretatt. Forhold som tilgjengelighet, trafikksikkerhet og 
mulighet til lek og utfoldelse for barn må sikres i planprosessen.  
Med henblikk på reguleringsforslaget blir det vurdert at barn og unge kan ferdes trygt til 
fasiliteter som andre lekeplasser, idrettsanlegg og skole og sentrum. En kan ikke se at 
planforslaget vil medføre endringer på dette eller ha negative virkninger på barns ferdsel. 
En er likevel noe skeptisk til at uteoppholdsarealet ikke kan etterkommes i henhold til 
kommunens krav på 150 m2 per enhet. Det er langt til nærmeste lekeplass og selv om 
forslagsstiller fremhever at det finnes plasser rundt planområdet som inviterer til lek er ikke 
dette areal sikret for denne typen aktivitet, og det er ingen garanti for areal som benyttes til 
lek og opphold kan opprettholdes eller videreføres i fremtiden uten det er regulert til det 
formål. 
Kommunen bør være opptatt av at forholdene i boligområder legges til rette for alle 
samfunnsgrupper i alle aldre, så vel barnefamilier som enslige. Det er derfor ekstra viktig at 
det blir satt av tilstrekkelig areal av god kvalitet for uteoppholdsareal i fortetningsområder der 
slike areal ofte blir nedproritert og nedbygd. Plassering og størrelse av uteoppholdsareal er 
avgjørende for kvalitet på lek, rekreasjon og aktivitet.  
 
Sosial infrastruktur 
• Skolekapasitet 
Økt antall beboere i området kan gi økt behov for skolekapasitet. Forslagsstiller har vært i 
kontakt med skolefaglig ansvarlig i kommunen som har gitt tilbakemelding på kapasiteten på 
nærmeste skole, Grøne bråden og sier at det er kapasitet på noen trinn, men fullt på andre. 
Selv om det er kapasitet på¨andre skoler har elever lovfestet rett til å gå på nærmeste skole. 
 
• Barnehagekapasitet 
Økt antall beboere i området kan gi økt behov for barnehagekapasitet. Kommunen har 
opplyst at det er mulig at det trengs en barnehage til i nærmeste fremtid og det er planlagt en 
sak som skal fremmes politisk i løpet av høsten 2013. 
 
Universell tilgjengelighet 
Terrengforholdet gir det en del utfordringer med hensyn til tilgjengelighet. Stigningsforholdet 
på adkomstveg kan ikke etterkomme kravet på 1:20 da planlagt veg har en stigning på 27 %. 
 
Energibehov – energiforbruk 
Økt antall boliger gir økt behov for energi, og energiforbruket økes. Det er ikke foretatt videre 
vurdering av forholdet på dette stadiet.  
 
Jordressurser/landbruk 
Planforslaget vil ikke ha noen virkning på jordressurs eller landbruk. 
 
Teknisk infrastruktur 
• Vann og avløp 
Planforslaget legger opp til at ny bebyggelse skal kobles til kommunalt vann- og avløpsnett. 
 
• Trafo 
Er ikke oppgitt i planbeskrivelsen 
 
 
TEMATISK VURDERING AV ROS OG KONSEKVENSER 
 
Det er foretatt en tematisk vurdering knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens 
av denne og/eller planen. Dette vil bedre synliggjøre fare/risiko og alvorlighet knyttet til en 
rekke tema. Denne gjennomgangen er basert på ulike temakart, gjennomgang av 
tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om oppstart m.m.  
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Vurderinger av grad av sannsynlighet og mulige konsekvenser er angitt i tallverdier: 

���� Grønn: Risiko er lav og akseptabel uten ytterligere tiltak utifra kjente kilder (åpenbare 
tiltak bør vurderes) 

���� Gul: Risiko er moderat og akseptabel, men det bør vurderes nye risikoreduserende 
tiltak i forbindelse med detaljplanlegging 

���� Rød: Risiko er høy, det må iverksettes risikoreduserende tiltak ev. konflikten er så 
høy at det ikke kan legges inn.  

 
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.  
 
 

Konsekvens: 1 Ubetydelig: 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

Sannsynlighet:     
4. Svært sannsynlig     
3. Sannsynlig     
2. Lite sannsynlig     
1. Usannsynlig

     
 
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.  
Tabell etter utbygging 
 

Hendelse/ situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ 
Tiltak 

Grunnforhold og 
risiko for ras 

Nei Usannsynlig 
1 

Ubetydelig 
1 

  

Flomfare Ja Usannsynlig 
1 

Ubetydelig 
1   

Vind Ja Sannsynlig 
3 

Ubetydelig 
1   

Støy Ja Svært sannsynlig  
4 

Mindre alvorlig  
2 

 Viser til planbeskrivelse 

Brann Ja Lite sannsynlig Svært alvorlig  Viser til planbeskrivelsen 
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2 4 
Trafikkulykke Ja Lite sannsynlig 

2 
Svært alvorlig 
4  Viser til planbeskrivelsen 

 
 
• 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 
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Ingen 
 
Konsekvenser for næringsinteresser 
Ingen 
 
Interessemotsetninger 
Ingen 
 
 
SAKSBEHANDLERS VURDERINGER: 
Etter gjennomgang av innsendt planbeskrivelse, plankart, bestemmelser og øvrige 
dokumenter og de vurderinger som her er gjort anbefaler Rådmannen at planforslaget for 
detaljregulering for gnr 47 bnr 61, 134 m.fl.-Skaret sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn etter at følgende endringer er foretatt: 
1. Det må legges inn byggelinjer for eksisterende bebyggelse mot fv 44 på 15 meter, og 5 

meter motkommunal veg.  
2. Det må legges inn byggegrense for eksisterende bebyggelse for hver eiendom. 
3. Det legges inn maks koter på ny bebyggelse som gjenspeiler de ulike nivåene. 
 
 
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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Planteknisk utvalg avviser forslag til forslag til detaljregulering av boligbebyggelse på gnr 47 
bnr 61, 134 m.fl.-Skaret med plankart datert 14.08.13 og bestemmelser datert 16.08.13 med 
følgende begrunnelse: 
 
1 xxx 
2 xxx 
3 xxx. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12. 
 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
296507 2074_planbeskrivelse.pdf 
296508 2074_regplankart-A1-L.pdf 
296506 2074_bestemmelser-6.pdf 
296514 ROS sjekkliste.pdf 
296519 Trafikkanalyse.pdf 
296518 st+©yrapport sinus.pdf 
296515 Situasjon.PDF 
296513 Planer 1_200.PDF 
296509 2074_renovasjonsplan-A1 Plan.pdf 
296510 Borepr+©ver B&G.pdf 
296516 Snitt A-C.pdf 
296517 Sol_skygge.pdf 
296511 Perspektiver - collage.pdf 
296512 Perspektiver.pdf 
296520 Varsel 10.05.12.pdf 
296521 Varsel 10.05.12_innsigelser.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

2 I 10.05.2012 Plank arkitekter AS Melding om igangsetting av reguleringsarbeid 
gnr. 47 bnr 61 m.fl. - Skaret 

3 I 18.05.2012 Knut Takle 
Vedr. melding om igangsetting av 
reguleringsarbeid og arbeid med 
utbyggingsavtale for Skaret- Eie 

4 I 21.05.2012 Kurt Sæstad og Gry 
Solfrid Sleveland 

Innspill til reguleringsplan for Skaret gnr. 47 bnr. 
134 m.fl. 

5 I 23.05.2012 Rogaland 
Fylkeskommune 

Uttalelse reguleringsplan for Skaret gnr. 47 bnr. 
61  m.fl. 

7 I 04.06.2012 Statens vegvesen Uttalelse til reguleringsplan for Skaret gnr. 47 
bnr. 134, 61  m.fl. 

6 X 06.06.2012 Plank arkitekter AS 
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsplan for Skaret gnr. 47 bnr. 134, 61  
m.fl. 

8 I 18.06.2012 Barnas representant i 
plansaker Uttalelse fra BR -representant  - juni 2012 



 

 18 

10 I 04.04.2013 PLANK arkitekter AS Skaret - referat fra avklaringsmøte 03.04.13 

9 X 18.04.2013 Grete Stuen Skaret eiendom - innspill fra seksjon vei og 
utemiljø 

11 I 19.08.2013 Plank Arkitekter AS Forslag til reguleringsplan for boligbebyggelse, 
Skaret på Eie gnr. 47 bnr. 134, 61  m.fl. 

13 I 24.10.2013 PLANK arkitekter AS Innsendelse av reguleringssak - Skaret gnr. 47 
bnr. 134 m.fl. 

14 U 11.11.2013 

TAKLE SOLFRID 
IRENE;  
SÆSTAD KURT;  
STATENS VEGVESEN 
REGION VEST;  
STATENS VEGVESEN;  
SLEVELAND GRY 
SOLFRID;  
SKAALAND AASE;  
SKARET EIENDOM 
EGERSUND AS;  
SIVERTSEN CATO;  
SALVESEN SIGURD 
ANDREAS;  
KLINGSPOR GÖRAN 
JOACHIM S;  
HELLVIK HUS HELLVIK 
EIENDOMSUTVIK A;  
HAFSØ HANS PETTER 
BØGH;  
FEYLING ARNE LOUIS;  
ERGA REIDUN;  
EIGERSUND 
KOMMUNE;  
EGEBAKKEN HARALD;  
BØGH HAFSØ 
EIENDOM AS 

Varsel/informasjon om befaring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parter i saken: 
                 
N BØGH HAFSØ 

EIENDOM AS 
Eie 4373 EGERSUND  

N BØGH HAFSØ 
EIENDOM AS 

Eie 4373 EGERSUND  

N BØGH HAFSØ 
EIENDOM AS 

Eie 4373 EGERSUND  

N EGEBAKKEN HARALD JÆRVEIEN 19 4373 EGERSUND  
N EIGERSUND 

KOMMUNE 
Postboks 580 4379 EGERSUND  

N ERGA REIDUN KJERJANESVEIEN 9 4370 EGERSUND  
N FEYLING ARNE LOUIS VERVEN 46 4014 STAVANGER  
N HAFSØ HANS 

PETTER BØGH 
JÆRVEIEN 14 4373 EGERSUND  

N HAFSØ HANS 
PETTER BØGH 

JÆRVEIEN 14 4373 EGERSUND  

N HELLVIK HUS  4375 HELLVIK  
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HELLVIK 
EIENDOMSUTVIK A 

N KLINGSPOR GÖRAN 
JOACHIM S 

KVIDAFJELLVEIEN 4 4373 EGERSUND  

N SALVESEN SIGURD 
ANDREAS 

SKARET 10 4373 EGERSUND  

N SIVERTSEN CATO JÆRVEIEN 11 4373 EGERSUND  
N SKARET EIENDOM 

EGERSUND AS 
Søylandsvegen 76 4365 NÆRBØ  

N SKARET EIENDOM 
EGERSUND AS 

Søylandsvegen 76 4365 NÆRBØ  

N SKARET EIENDOM 
EGERSUND AS 

Søylandsvegen 76 4365 NÆRBØ  

N SKARET EIENDOM 
EGERSUND AS 

Søylandsvegen 76 4365 NÆRBØ  

N SKAALAND AASE STASJONSVEIEN 30 4460 MOI  
N SLEVELAND GRY 

SOLFRID 
SKARET 12 4373 EGERSUND  

N STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO  
N STATENS VEGVESEN 

REGION VEST 
Askedalen 4 6863 LEIKANGER  

N SÆSTAD KURT SKARET 12 4373 EGERSUND  
N TAKLE SOLFRID 

IRENE 
KVIDAFJELLVEIEN 2 4373 EGERSUND  

N TAKLE SOLFRID 
IRENE 

KVIDAFJELLVEIEN 2 4373 EGERSUND  

 
 
 


