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Fastsetting av planprogram - reguleringsendring for boliger 
Kattamyre gnr. 60 bnr. 174 og gnr. 60  bnr. 85 m.fl., Hellvik 
   
 
Sammendrag: 
Det legges med dette frem forslag til planprogram for utarbeiding av reguleringsplan med 
konsekvensutredning for Kattamyre Plannr 19880006_01 i Eigersund kommune. Planen vil få 
status som planendring. Etter ønske fra Eigersund kommune vil eksisterende plan for 
Kattamyre og denne planen kobles sammen til en. Det vurderes at planen etter § 4 vil kunne ha 
vesentlig virkning for samfunnet jfr. Kulturminner og trafikk. Det er vurdert at det er forskriftenes § 
4a i vurderingskriteriene som er aktuelle og dette gjelder sannsynlighet for at det kan finnes 
automatisk verna kulturminner innenfor varslingsområdet. Det er ikke kommet inn vesentlige 
merknader til forslag til planprogram og rådmannen fastsetter derfor forslag til planprogram som 
fremlagt. 
 
Saksgang: 
Avgjøres av rådmannen etter delegert fullmakt. 
 
  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 04.09.2014: 
Eigersund kommune ved rådmannen fastsetter etter delegert fullmakt ”Planprogram for 
planprogram for Reguleringsendring Kattamyre planid 19880006_01 Eigersund kommune sist 
revidert 12.08.2014. Det fastsatte planprogrammet er forpliktende og skal legges til grunn for 
utarbeidelse av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. 
 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av nytt boligområde, samt ivareta viktige 
utredningstema.  
 
Områdets karakter og omfang utløser krav om konsekvensutredning i tråd med 
’Forskrift om konsekvensutredninger’ etter pbl. av 27.06.2008, §4-1 og 12-9. Fastsetting av 
planprogram er ikke et enkeltvedtak med klageadgang etter forvaltningsloven. 
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Planprogrammet fastsettes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 14-2 og forskrift om 
konsekvensutredning § 7. 
 
 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
 
Fastsetting av planprogram - reguleringsendring for boliger Kattamyre gnr. 60 bnr. 174 og gnr. 60  
bnr. 85 m.fl., Hellvik 
Det legges med dette frem forslag til planprogram for utarbeiding av reguleringsplan med 
konsekvensutredning for Kattamyre Plannr 19880006_01 i Eigersund kommune. 
 
I den forbindelse utarbeides det et planprogram, som skal gjøre rede for formålet med 
planarbeidet og avdekke behov for utredning av mulige virkninger av utbyggingen for miljø 
og samfunn. Særlig i forhold til kulturminner og trafikk. Konsekvensutredningen sammen med 
plankart, bestemmelser og planbeskrivelse vil gi et best mulig beslutningsgrunnlag og gi premisser for 
utviklingen av Kattamyre. Planen vil fremmes som reguleringsendring i henhold til plan og 
bygningslovens § 12-3. 
 
Tiltaket som avviker fra kommuneplanen vurderes etter forskriftenes § 4. I dette tilfellet er arealet 
vist som LNF område og skal derfor vurderes. 
 
Konsekvensutredningen skal gjøres med utgangspunkt i en vurdering av konfliktene tilknyttet 
endring av arealbruken. Vurderingen av konsekvenser skal baseres på kjente registreringer, faglig 
skjønn, befaring og andre kjente opplysninger. Det vurderes at planen etter § 4 vil kunne ha vesentlig 
virkning for samfunnet jfr. Kulturminner og trafikk. Det er vurdert at det er forskriftenes § 4a i 
vurderingskriteriene som er aktuelle og dette gjelder sannsynlighet for at det kan finnes automatisk 
verna kulturminner innenfor varslingsområdet. 
 
Planprogrammet redegjør for aktuelle tema og utredningstema som skal innarbeides i 
planbeskrivelse og/eller som egne rapporter. Dette vurderes som tilfredsstillende redegjort for og 
rådmannen viser til at det ikke er kommet vesentlig merknader i forbindelse med høring av 
planprogrammet. Rådmannen vil etter delegert fullmakt fastsette ”Planprogram for planprogram for 
Reguleringsendring Kattamyre planid 19880006_01 Eigersund kommune sist revidert 12.08.2014. 
 
 
Universell utforming: 
Ivaretatt i planprosessen videre. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

    
Sum    
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

    
Sum    
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Alternative løsninger: 
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Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
357176 12.08.2014 rev forslag til planprogram for plan 19880006_01.pdf 
357178 Skjema for innkomne merknader plan19880006_01.docx 
 
 

 
 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

2 I 06.05.2014 Prosjektil Areal AS 
Melding om planoppstart og planprogram for 
reguleringsendring på detaljplan Kattamyre 
legges ut til høring 

3 I 26.05.2014 Rogaland 
fylkeskommune 

Reguleringsendring på detaljplan for Kattamyre - 
melding om planoppstart - høring - midlertidig 
uttalelse seksjon for kulturarv 

4 X 16.06.2014 Prosjektil Areal AS 
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring for boliger Kattamyre gnr. 60 
bnr. 174 og gnr. 60  bnr. 85 m.fl., Hellvik 

5 I 16.06.2014 Statens vegvesen Reguleringsplan  Kattamyre - uttale til varsel om 
oppstart samt høring av planprogram 

6 I 18.06.2014 Rogaland 
fylkeskommune 

Uttalelse - reguleringsendring for boliger 
Kattamyre gnr. 60 bnr. 174 og gnr. 60  bnr. 85 
m.fl. 

7 I 25.07.2014 Rogaland 
fylkeskommune 

Uttalelse reguleringsendring for boliger 
Kattamyre gnr. 60 bnr. 174 og gnr. 60  bnr. 85 
m.fl., Hellvik 

10 I 14.08.2014 Irene Kristiansen Revidert planprogram for Reguleringsendring 
Kattamyre plan 19880006_01 

8 I 29.08.2014 Rogaland 
fylkeskommune 

Reguleringsendring på detaljplan for Kattamyre - 
oppstart av kulturhistoriske registreringer 

 
 
 
 
Parter i saken: 
 
 


