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Reguleringsendring for boliger Heggdalsveien gnr. 13 bnr. 327 mfl., 
1. gangsbehandling 
   
 
Sammendrag: 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting av eiendom 13/327 med konsentrert 
småhusbebyggelse. Eiendommen ligger i nedre del av Heggdalsveien, og er i dag bebygd med en 
tomannsbolig og tilhørende garasje/uthus. Eiendommen har en sentrumsnær beliggenhet, men med 
lav tomteutnyttelse. Statens Vegvesen har varslet innsigelse dersom ikke omlegging av bl.a. krysset fv 
44/fv 56 blir lagt inn som rekkefølgekrav og etablert før eiendommen kan utvikles. Rådmannen viser 
til at de fleste kravene er etterkommet i planen, unntatt dette rekkefølgekravet om omlegging av 
krysset fv 44/fv 56. For Eigersund kommune har dette store konsekvenser som ikke kun er isolert til 
disse 5 boligene. Dette rammer store deler av fremtidig utbygging i indre del av Eigersund (Skåra, 
Veshovda, Puntervoll, Nodland, Kydland mfl.) Dette er ikke akseptabelt for Eigersund kommune. 
Dette er en fylkesvei og det er derfor Rogaland Fylkeskommune som er vegeier og ansvarlig for 
vegstandarden. En er kjent med at det har vært dialog mellom kommunen, Rogaland 
Fylkeskommune og Statens Vegvesen for å se på ulike muligheter uten at dette har ført frem bl.a. på 
grunn av økonomiske forhold. Rådmannen anbefaler at reguleringsplanen blir lagt ut til offentlig 
ettersyn som fremlagt, men der en må påregne innsigelse fra Statens Vegvesen. 
 
Saksgang: 
PTU avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ei. 
  
 
Rådmannens forslag til vedtak 11.08.2014: 
Forslag til reguleringsendring for 5 boliger Heggdalsveien gnr. 13 bnr. 327 mfl. blir lagt ut til offentlig 
ettersyn med følgende endringer i rekkefølgekrav til bestemmelsene: 

1. «Tekniske planer/byggeplaner for tiltak som omfatter avkjørsel o.l. til fv. 56 skal godkjennes av 
SVV før byggetillatelse gis.» 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10. 
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26.08.2014 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
     ---- 0 ---- 
 
MAY H. HETLAND ERVIK (FRP) foreslo: 

«Forslag til reguleringsendring for 5 boliger Heggdalsveien gnr. 13 bnr. 327 mfl. blir lagt ut til 
offentlig ettersyn med følgende endringer: 

Fotomontasje/3D modell utarbeides og legges ut sammen med planen. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf  12.10.» 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Erviks tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-148/14 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for 5 boliger Heggdalsveien gnr. 13 bnr. 327 mfl. blir lagt ut til 
offentlig ettersyn med følgende endringer i rekkefølgekrav til bestemmelsene: 

1. «Tekniske planer/byggeplaner for tiltak som omfatter avkjørsel o.l. til fv. 56 skal 
godkjennes av SVV før byggetillatelse gis.» 

 
Andre forhold: 
• Fotomontasje/3D modell utarbeides og legges ut sammen med planen. 

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

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
 
 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
106/07 Miljøutvalget 31.05.07 
Reguleringsendring for boliger Heggdalsveien gnr. 13 bnr. 327 mfl., 1. 
gangsbehandling 
 
1. Innledning og bakgrunn 
En har mottatt nytt forslag til reguleringsendring i forbindelse med detaljreguleringsplan for 
gnr. 13 bnr. 327 Heggdalsveien hvor en ønsker å erstatte eksisterende to-mannsbolig med 
rekkehus med 5 boenheter.  
 
Planområdet ligger innforbi rektangelet vist på kartet: 
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2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er vist som eksisterende boligområde i gjeldende kommuneplan for Eigersund 
vedtatt i 2011.  
 
2.2 Reguleringsplan 
Omsøkt område er i reguleringsplan, Rv. 44 Hestva bru – Eiger Motell, datert 22.12.75 vist 
som trafikkområde. Denne planen ble imidlertid aldri stadfestet av departementet.  
 
Både reguleringsplanen Årstadtjødne – Vannbassengane m.m, datert 30.01.84 og gjeldende 
kommuneplan viser ny trasé for fylkesvegen som tunnel gjennom Årstadfjellet.  
 
3. VARSEL OM REGULERING 
 Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende m.m. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL.  
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 

Offentlige merknader 
1.  Statens Vegvesen  Merknad N 
2.  Rogaland fylkeskommune, 

regionalutviklingsavd. 
 Merknad E 

3.  Dalane Energi IKS  Merknad O 
4.  Felles brukerutvalg  Ingen merknad O 

INNSENDTE MERKNADER 
 
  Fra Innhold/tema J/N Saksbehandlers vurdering 



 

 4 

Offentlige uttaler 
1.  Statens Vegvesen Viser til gjeldende 

reguleringsplan som viser 
ombygging/flytting av krysset 
fv. 44/fv. 56. Dagens kryss har 
dårlig sikt, grunnet bolighus 
på eiendom 13/170. For å 
kunne akseptere ytterligere 
trafikkbelastning i dette 
krysset, må dagens kryss 
legges om iht. gjeldende plan. 
Krav i nye veinormaler må 
innarbeides. Rekkefølgekrav 
til opparbeidelse av kryss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forutsetter at dagens 
plassering av adkomst til 
eiendommen opprettholdes, 
for å ivareta en størst mulig 
avstand fra krysset fv. 44/fv. 
56. 
Opplyser om krav til utforming 
av kryss og avkjørsel. Kryss 
er ved 10 boenheter eller 
flere. Under 10 boenheter 
aksepteres avkjørsel. Krav til 
frisikt, byggegrense er oppgitt. 
Aksepterer ikke innsnevring 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J 

 

 

 

 

 

E 

Eksisterende tomannsbolig på 
eiendom 13/327 rives og 
erstattes av rekkehus med 5 
enheter. Dette gir en økning på 3 
enheter i området. Dagens kryss 
mellom Heggdalsveien og 
Sokndalsveien har en dårlig 
utforming med sterkt reduserte 
siktforhold mot nord grunnet 
eksisterende boliger i 
Sokndalsveien 14, 16 og 18. 
Gjeldende reguleringsplan viser 
en ombygging og flytting av 
krysset ca. 15 meter mot sør. 
Gjeldende plan omfatter et 
boligområde lenger oppe i 
Heggdalsveien. Etter første 
gangs varslet planoppstart har 
vegvesenet gitt tillatelser til nye 
avkjørsler lenger oppe i 
Heggdalsveien. Det vurderes 
som urimelig at utbygging av 
Heggdalsveien 4 må vente på at 
nytt kryss er etablert, mens 
andre eiendommer lenger oppe, 
som også benytter 
Heggdalsveien som adkomstvei 
kan etablere nye avkjørsler og 
boliger uten at samme krav blir 
stilt. Heggdalsveien inngår ikke i 
planområdet, og planen tar ikke 
stilling til en ev. 
omlegging/flytting av krysset 
med Sokndalsveien. 
Trafikksikring av Heggdalsveien 
og krysset bør ses under ett og 
prosjekteres/utføres som en 
egen sak.   
Dagens avkjørsel til 
eiendommen opprettholdes, men 
er i planen utformet i tråd med 
vegnormalen. Avstanden fra 
avkjørselen og til Sokndalsveien 
er ca. 40 meter. 
Viser til vegvesenets første 
uttale over og kommentar til 
denne. 
  
 
 
 
Plangrensen er lagt i 
eiendomsgrense til 
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av planområdet i sørvest, da 
dette ikke gjør det mulig å 
legge inn omlegging av 
krysset fv 44/fv 56. viser til 
brev av 14.06.12 om krav til 
ombygging av kryss før 
byggetillatelse kan gis. Dette 
kravet opprettholdes. Ber om 
at planområdet følger 
opprinnelig varslede 
plangrenser mot fv. 44 og 
sørvest.  
Byggegrense for boliger med 
adresse Sokndalsveien 12, 
14, 16, 18, samt Fjellveien 26 
er i vegglivet på boligene.   
 
Dersom kravene ikke blir 
imøtekommet varsler Statens 
Vegvesen fremme innsigelse 
til planen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

J 

 

 

D 

 

Heggdalsveien. Det er lagt inn et 
belte til annen veggrunn mot 
veien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggegrense for boliger langs 
Sokndalsveien er lagt i veggliv 
som foreslått. 
 
 
 
Rådmannen viser til at de fleste 
kravene er etterkommet i planen, 
unntatt rekkefølgekravet om 
omlegging av krysset fv 44/fv 56. 
For Eigersund kommune har 
dette store konsekvenser som 
ikke er isolert til disse 5 boligene. 
Dette rammer store deler av 
fremtidig utbygging i indre del av 
Eigersund (Skåra, Veshovda, 
Puntervoll, Nodland, Kydland 
mfl.) En er kjent med at det har 
vært tett dialog mellom 
kommunen, Rogaland 
Fylkeskommune og Statens 
Vegvesen for å se på ulike 
muligheter uten at dette har ført 
frem bl.a. på grunn av 
økonomiske forhold. 
Rådmannen er enig i at det 
hadde vært en fordel å få 
utbedret krysset, men da som en 
oppgave for vegeier som er 
Rogaland Fylkeskommune. 

2.  Rogaland 
fylkeskommune, 
regionalutviklingsavd. 

Det skal legges til rette for 
gode uteoppholdsareal for 
barn, unge og voksne. Private 
og felles uterom skal ha gode 
sol- og støyforhold. 
Forutsetter at lekeareal er i 
tråd med bestemmelsene i 
kommuneplanen. Legges til 
rette for gode og trafikksikre 
forhold for gående og 

E 

 

 

 

 

 

Felles og private utearealer har 
gode solforhold og en skjermet 
plassering. I planprosessen ble 
det vurdert et alternativ om 
gjennomgående gangforbindelse 
fra Heggdalsveien til Fjellveien, 
men dette ble forkastet. 
Begrunnes med vanskelige 
topografiske forhold med store 
høydeforskjeller, samt plassering 
av eksisterende bebyggelse og 
eiendomsforhold. Sokndalsveien 
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syklende. Stilles store krav til 
utforming av boenhetene og 
utforming/plassering av 
bebyggelse. Solforholdene for 
nabobebyggelse må 
dokumenteres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fylkeskommunen etterspør en 
støyutredning. Avbøtende 
tiltak må sikres i 
bestemmelsene.  
 
 
 
Skal gjennomføres en ROS-
analyse.  
Prinsippene om universell 
utforming skal ligge til grunn 
for planleggingen., både i 
forhold til bygninger og 
uteoppholdsareal. Sikres i 
bestemmelsene.  
 
 
 
I Heggdalsveien 4 ligger en 
funkisvilla; Villa Kari, med 
uthus og store trær. Villaen og 
eiendommens verneverdi må 
vurderes nærmere i samråd 
med regionantikvaren ev. 
reguleres med hensynssone 
bevaring. Langs 
Sokndalsveien ligger flere 
boliger fra før 1900. Disse har 
ikke så høy verneverdi i seg 
selv, men opprettholdes i 
plassering og volum som del 
av det historiske gateløpet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J 

 

 

 

J 

J 

 

 

 

 

 

O 

 

er etablert som miljøgate og er 
godt tilrettelagt for myke 
trafikanter. Heggdalsveien 
derimot er smal, bratt, svinger og 
ingen fortau. Trafikksituasjonen 
fra nye boliger og ned til 
Sokndalsveien vurderes som 
oversiktlig, men grunnet 
trafikkmengden i Heggdalsveien 
kan det oppstå trafikkfarlige 
situasjoner mellom 
myketrafikanter og de kjørende. 
Det bør ses på en helhetlig plan 
for trafikksikring av 
Heggdalsveien, inkludert krysset 
med Sokndalsveien. Se også 
kommentar til vegvesenets uttale 
over.  
Det er utført en støyrapport som 
konkluderer med at enkelte av 
de nye boenhetene inkl. uteareal 
er støyutsatt og må skjermes for 
støy. Dette kan gjøres med 
støyskjerm og fasadetiltak. 
Bestemmelsene sikrer forholdet 
til støy i § 2.2 og i rekkefølgekrav 
§6.2 .  
Er gjennomført. 
 
Planlagte boliger kan bygges 
som tilgjengelig boenhet. 
Topografien på tomta 
vanskeliggjør tilrettelegging av 
utearealer med stigningsforhold 
på 1:20. Private utearealer er 
universelt utformet, mens felles 
arealene kun er delvis. 
Universell utforming er ivaretatt i 
bestemmelsene til planen.  
Eksisterende bolig i 
Heggdalsveien 4 (13/ 327) er p.t. 
ubebodd og er i dårlig forfatning. 
Verneverdien på huset vurderes 
derfor som lav. Eksisterende 
trær ut mot Heggdalsveien 
anses som verdifulle for tomta 
og bevares i den grad dette er 
mulig. Ved sykdom eller at de 
utgjør fare skal trærne hugges. 
Eksisterende 
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3.  Dalane Energi IKS Dalane energi er eier av 
eiendom 13/189, som det i 
utvidet melding er planlagt 
gangvei over. Dette er en 
strategisk eiendom for 
strømforsyning i Dalane, og 
den vil i fremtiden bli enda 
mer betydningsfull. Opplyser 
om eksisterende strømlinjer i 
området. Avstandskrav til 
disse linjene er oppgitt. 

O Eiendommen 13/189 er tatt ut av 
planområdet. 

4.  Felles brukerutvalg, 
Eigersund kommune 

 

Felles brukerutvalg forutsettes 
at krav for universell utforming 
legges til grunn for denne 
planen, og dokumenteres. 

E Planforslaget legger til rette for 
tre boenheter som alle får trinnfri 
adkomst til bolig. Krav til 
universell utforming ivaretas for 
øvrig i ny plan- og bygningslov 
og er dermed ivaretatt i den 
videre prosjekteringen av bygg 
og utomhusanlegg. 

 
Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknadene innstille på at planen legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
 Rådmannen viser til at de fleste kravene er etterkommet i planen, unntatt rekkefølgekravet 
om omlegging av krysset fv 44/fv 56, og en kan derfor forvente at Statens Vegvesen fremmer 
innsigelse til saken jfr. varslingsbrevet.  For Eigersund kommune har dette store 
konsekvenser som ikke er isolert til disse 5 boligene. Dette rammer store deler av fremtidig 
utbygging i indre del av Eigersund (Skåra, Veshovda, Puntervoll, Nodland, Kydland mfl.) 
Rådmannen er enig i at det hadde vært en fordel å få utbedret krysset, men da som en 
oppgave for vegeier som er Rogaland Fylkeskommune.  
 
4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET 
Arealbruken innenfor planområdet omfatter eksisterende boligbebyggelse bestående av 5 
hus. Sør, vest og nord for planområdet er det boligbebyggelse med innslag av 
næringsbebyggelse. I øst er rekkehusbebyggelse med 6 boenheter. Årstadfjellet ligger som 
en vegg i bakkant. 
 
Planområdet består av bebygde boligtomter i sentrum av Egersund. Bebyggelsesstrukturen 
langs Sokndalsveien fra Heggdalsveien og nordover, fremstår som ensartet hvor boligene 
ligger med fasadelivet i grensen mot gateløpet, og med gårdsrom og hager i bakkant. Dette 
bidrar til en oppstramming og urbanisering av gaterommet. Bebyggelsen henvender seg mot 
gata. Boligbebyggelsen i og rundt området er i hovedsak trehusbebyggelse med 
saltaksløsning. Eksisterende boliger har grunnflate på om lag 80-100 kvm. Bygningene har i 
hovedsak møneretning vinkelrett på veglinja, men enkelte bryter dette mønsteret og har 
møne parallelt med gaten.  
 
5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN 
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Eksisterende tomannsbolig på eiendom 13/327 rives og erstattes av rekkehus med 5 
boenheter. Øvrige eksisterende boliger i 
planområdet reguleres lik dagens situasjon. 
Plangrensen er lagt i eiendomsgrense mot 
Heggdalsveien. Eksisterende trær i 
innkjøringen til eiendommen bevares i den 
grad dette er mulig.  
 
Planområdet etter full utbygging består av 4 
eksisterende boliger, og 5 nye 
rekkehusleiligheter. 
 
 
5.1 Eksisterende bebyggelse 
Frittliggende småhusbebyggelse er foreslått 
for gnr. 13 bnr. 170, 210, 139 og 710, der 
det i dag er oppført en bolig på hver av 
tomtene. Planforslaget viderefører dermed 
planformålet i gjeldende plan, og støtter 
eksisterende bruk. Bestemmelser fra 
gjeldende plan videreføres for bebyggelsen 
på eiendommene.  
 
Byggegrense mot fylkesvei 44 er lagt i 
veggliv på eksisterende boliger, i henhold til 
innspill fra Statens vegvesen.  Eksisterende 
boliger i BF kan ha maks mønehøyde 9 
meter, mens garasjen kan oppføres i 1. 

etasje. Dette er videreføring av gjeldende plans bestemmelse for boligene. 
 
5.2 Ny boligbebyggelse 
Konsentrert småhusbebyggelse er foreslått for gnr. 13 bnr. 327, der det i dag er oppført en 
tomannsbolig med tilhørende garasje/uthus. Eksisterende bebyggelse på tomta er markert 
som bebyggelse som forutsettes fjernet. Ny bebyggelse forutsettes oppført som rekkehus 
med 5 boenheter. Boligene oppføres i en rekke. Det er lagt vekt på å gi ny bygningsmasse 
en utforming og plassering som i størst mulig grad ivaretar strøkets karakter og 
utsiktsforholdene for rekkehusene bak. Bygningen oppføres med saltak. Prinsipp for 
utforming av ny bebyggelse, som bl.a. viser materialitet og fasader, er vist i illustrasjonene 
nedenfor.  
 
Møne- og gesimshøyde for nye boliger i BK er begrenset til henholdsvis maks 8,0 og 6,0 
meter. Møne skal ikke overstige kote + 27,0. Terrenget på tomta tilsier at bebyggelsen kan 
oppføres i ulik høyde med nedtrapping mot sør (mot Heggdalsveien). Boligene skal oppføres 
med saltak. Det legges opp til felles garasjeanlegg med maks møne- og gesimshøyde på 
henholdsvis 5,5 og 3,5 meter. Møne på garasjeanlegget skal ikke overstige kote + 21,0. 
Garasjen kan bygges med saltak, pulttak eller flatt tak. 
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 5.3 Avkjørsel og frisikt 
Adkomst til planområdet er fra Heggdalsveien, som er en fylkesvei. Fartsgrensen på aktuelle 
strekning er 50 km/t.  
 
Statens vegvesens nasjonale vegdatabank (NVDB) inneholder trafikktall for fylkesveiene 
som ligger i tilknytning til området. Tallene i NVDB gjelder for 2012. Trafikkbelastningen i fv. 
44 er stor, med en ÅDT på ca 8300, mens den i fv. 56 er noe lavere med ÅDT på ca 1190.  
Det er ikke kjennskap til at det er skjedd noen alvorlige ulykker i Heggdalsveien siste tiden. 
Det er imidlertid registrert uhell mellom bil og fotgjenger i flere gangfelt i Sokndalsveien. 
Krysset mellom Heggdalsveien og Sokndalsveien er uoversiktlig, da boligen på eiendom 
13/170 begrenser frisikten mot nord.  

 
 
Sokndalsveien er på aktuelle strekning opparbeidet som miljøgate med separat gang- og 
sykkelvei på vestsiden av vegen. Krysningspunkter for myke trafikkanter er merket som 
gangfelt, hvor noen er opphøyde. Gateløpet har fartsreduserende tiltak som ”fartshumper” og 
”sukkerbiter”.  Heggdalsveien er ikke tilrettelagt for myke trafikanter. 
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Nærmeste busstoppested for buss er i Sokndalsveien ca. 80-100 meter sør for planområdet 
(gangavstand). Det er etablert fortau fra krysset med Heggdalsveien til holdeplassen. 
 
5.4 Parkering og veier i planområdet 
Eksisterende boliger har parkering på egen grunn, med innkjøring fra Sokndalsveien for 
eiendom 13/210 og 13/139, fra Heggdalsveien for13/170 og fra Fjellveien for 13/710. 
Parkering for nye boliger i BK er løst ved en kombinasjon av ordinær parkering i felles 
garasjeanlegg (5 plasser) og gjesteparkering i området P (minimum 3 parkeringsplasser). 
Det er lagt opp til at hver boenhet disponerer en garasjeplass i fellesanlegget. Dette gir en 
parkeringsdekning på 1,6 pr. boenhet.  
 
Kommuneplanens bestemmelser angir 2 parkeringsplasser pr. boenhet. Dette plankravet 
innfris ikke. Grunnet sentrumsnær beliggenhet, har en valgt å prioritere grøntarealer for 
uteopphold og lek. Eiendommen har sin begrensning av nabotomter og veg, slik at det ikke 
er gjennomførbart å utvide planområdet for å gi ytterligere parkeringsplasser enn det som er 
foreslått. Rådmannen har under tvil funnet å akseptere begrunnelsen. 
 
6. TEMATISK KONSEKVENSVURDERING OG RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING 
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger 
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.  
 
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.  
 
Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor.  

 
 
7. TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
7.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
Planforslaget angir en økning i området på 3 nye boenheter. Det er lagt til grunn 4 
trafikkbevegelser med bil pr. boenhet pr. døgn. Dette gir en økning i ÅDT fra den nye 
boligbebyggelsen i området på 12 pr. døgn. Utbyggingen representerer derfor en liten økning 
i trafikken på eksisterende vegnett og kryss. 
 
Nye boliger i BK har felles avkjørsel, som er tilknyttet Heggdalsveien. Avkjørselen er plassert 
ca. 40 meter fra krysset mellom Sokndalsveien og Heggdalsveien i eksisterende avkjørsel til 
omsøkte eiendom.  
 
Boligavkjørsel fra eiendom 13/327 har frisiktsoner 4 x 45 meter. Krysset mellom 
Sokndalsveien og Heggdalsveien har frisiktsone 10 x 87 meter.  
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I planprosessen ble det sett på alternativ for gang- og sykkelvei fra Heggdalsveien til 
Fjellveien igjennom planområdet. Det ikke funnet realistisk å etablere en offentlig 
gangforbindelse fra Heggdalsveien til Fjellveien gjennom planområdet.  Myke trafikanter må 
derfor bruke etablert gangvegnett langs fylkesvei 44 for å komme til sentrum, friluftsområder 
og lignende. 
 
7.2  Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Ulykke i av-/påkjørsler   X 1 1 Grønn  

Ulykke med gående/syklende   x 1 1 Grønn  

Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  

Byggelinje mot veg  x 1 1 Grønn  

Kollektivtilbud  x 1 1 Grønn  

Er ivaretatt i planforslaget så langt en kan vurdere. 
 
 
7.3 Vann og avløp 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vann X  1 1 Grønn  

Avløp x  1 1 Grønn  

Skal koples til offentlig vann og avløp. 
 
7.4 Fremføring av strøm, energibehov m.m. 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Fremføring av strøm m.m x  1 1 Grønn  

Er ivaretatt i planforslaget. 
 
7.5 Avfallshåndtering 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Avfallsbehandling x  2 3 Gul  

Det forutsettes at renovasjonen for de nye rekkehusene løses ved felles søppelstativer i 
innkjøringen til området, lik løsning som for rekkehusene bak. 
 
8. UNIVERSELL UTFORMING: 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas 

x  1 1 Grønn Delvis, nye 
boliger vil 
kunne ivaretas. 
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Det er ønske om å oppføre rekkehus med 5 boenheter over 2 etasjer. Ønsket boligstruktur 
har stor nok boligflate til at alle hovedfunksjonene kan ligge på inngangsplanet. Grunnet 
topografien i området, er det vanskelig å tilfredsstille stigningskrav på 1:20 på alle 
uteområder. 
 
9. BARN OG UNGE/UTE OG OPPHOLDSAREAL 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

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

X  1 1 Grønn  

Område for ute og oppholdsareal x  1 1 Grønn  

Innenfor planområdet er det avsatt areal til felles sandlekeplass for de minste barna. 
Lekeområdet har gode solforhold og en skjermet plassering for støy og forurensning.  
Om lag 230 meter fra planområdet i Johan Witterupsvei ligger en offentlig lekeplass. Denne 
inneholder bl.a. huskestativ, sandkasse, vippeleker samt en ballbinge. Det er ikke 
trafikksikker adkomst hele veien til lekeplassen fra planområdet. Fortauet fra Heggdalsveien 
langs fv. 44 slutter ved bussholdeplassen, slik at de siste 100 meterne må gå langs 
kjørebanen.  
 
Eksisterende boliger i BF disponerer privat hage, balkonger og/eller veranda. Boligene mot 
Sokndalsveien har i hovedsak uteområde på østsiden av boligen, noe som gir skygge på 
uteplass på ettermiddag/kveld.   
 
Nye boliger i BK vil disponere egne terrasser og hage i tilknytning til den enkelte bolig, samt 
fellesareal. Uteoppholdsarealene er på terreng mot vest, og på vest- og østvendt 
veranda/terrasse.  Boenhetene i enden av rekken får et betydelig større uteareal på terreng 
enn boligene midt i rekka. Både privat og felles uteareal har gode solforhold, spesielt på 
ettermiddag/kveld. Hver boenhet får i snitt ca. 140 kvm uteareal, hvorav 16,5 kvm er på 
privat veranda/terrasse. Boenhetene disponerer felles lek- og uteoppholdsareal på 190 kvm.  
 
I felles areal ved innkjøringen til de nye boligene står samlet tregruppe med gamle trær. 
Disse kan bevares i den grad dette er mulig. Dersom de er til fare for omgivelsene eller er 
skadet, skal de hugges ned. Det forutsettes at området opparbeides til grøntareal og kan 
utrustes med benker, bord og vegetasjon som er felles for beboerne i BK. 
 
10. SIKKERHET OG BEREDSKAP 
 
10.1 Flom 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag 

 x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.2 Støy 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Støv og støy  x 1 1 Grønn Ikke kjent. 
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Forholdet til støy sikres i planen gjennom fellesbestemmelsen: Innenfor område som blir 
utsatt for støy over grenseverdier, jf. Sinus Støyrapport datert 29.04.13, skal det oppføres 
støydempingstiltak i form av støyskjerm, fasadetiltak eller andre avskjerminger. og 
rekkefølgekravet: Til søknad om rammetillatelse for nye boliger i BK skal det dokumenteres 
at støyforholdene er tilfredsstillende. 
 
10.3 Ras 

 

Hendelse/Situasjon 

Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Masseras/-skred x  2 3 Gul  

Snø-/isras 

 

x  2 3 Gul Ivaretatt i kart 
og 
bestemmelser. 

Flomras  X 1 1 Grønn  

Det er vist utløsningsområde og utløpsområde for snøras for deler av planområdet. Området 
er utsatt for snøskred og steinsprang jf.skrednett. Faren forbundet med terrengformasjonen 
er snøskred og steinsprang. Eks. rekkehus ligger som «fanger» for ny bebyggelse. Ikke 
kjennskap til utførte sikringstiltak når eks rekkehus ble bygget. Heller ikke kjennskap til at det 
er gått snøskred/steinsprang i området i nyere tid. Det anbefales at det utføres en inspeksjon 
av utsatte områder med kran eller tau/sele, for å vurdere endelig sikringsomfang. Aktuelle 
sikringstiltak er boltesikring og sikring med wirenett. Bergsikring må prosjekteres, utføres og 
godkjennes av firma med bergteknisk kompetanse. Før utbygging på gnr/bnr 13/327 må 
risikoreduserende tiltak utføres, dersom inspeksjon konkluderer med at dette er nødvendig.  
 
I bestemmelsens § 6.1 rekkefølgekrav til planen sikres forholdet til ras/skred: «Bergvegg øst 
for planområdet skal inspiseres av fagkyndig med kran eller klatrende. Eventuelle 
rassikringstiltak skal skisseres, og utføres av fagkyndig før nye boliger kan tas i bruk.» 
 
10.4 Vær og vind 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vindutsatte områder  X 1 1 Grønn  

Nedbørutsatte områder  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.5 Radon 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Radongass  x   Grønn Ikke kjent.  

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er ivaretatt i TEK10.  
 
10.6 Høyspent og magnetfelt 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Høyspent/magnetfelt  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. Planområdet grenser inn til trafo til Dalane Energi. 
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10.7 Brann og eksplosjonsfare 
Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

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

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
10.8 Strategiske områder 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vei, bru, knutepunkt  x 1 1   

Havn, kaianlegg  x 1 1   

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

Forsyning kraft, vann  X 1 1   

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom  X 1 1   

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.9 Grunnforhold 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Høyspent/magnetfelt  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11. FORURENSNING 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Industri  X 1 1 Grønn  

Bolig  X 1 1 Grønn  

Landbruk  X 1 1 Grønn  

Akutt forurensning  X 1 1 Grønn  

Forurenset grunn   X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER 
12.1 Sjø og vasssdrag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

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

 X 1 1 Grønn  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
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12.2 Naturverdier og rødlistart 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sårbar flora/inngrepsfrie områder  X 1 1 Grønn  

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart 

 x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.2 Viltområde 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Viltområde  X 2 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.3 Kulturminner/kulturmiljø 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.4 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

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

 x 1 1 Grønn  

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området.  
 
12.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.6 Landskapsvern, estetikk, tilpasning til omgivelser 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landskapsvern/estetikk  X 1 1 Grønn  

Vakre landskap  X 1 1 Grønn  

Tilpassning til eksisterende 
omgivelser 

 X 1 1 Grønn  
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Planforslaget bidrar til at boligutviklingen skjer i sentrum av Egersund. Planlagt bebyggelse 
er tilpasset den tradisjonelle byggeskikken som er i Egersund sentrum. Bebyggelsens 
grunnflate og volum er i samme skala som bakenforliggende rekkehus.  
 
Takflaten er brutt opp i mindre flater slik at bebyggelsen er tilpasset småskalabebyggelsen 
som er i området for øvrig.  
 
Bebyggelsen vil ha landskapsvirkning (nærvirkning) sett fra gateløpet i Sokndalsveien og fra 
Heggdalsveien. Den nye bygningsmassen har volum og høyde som glir godt inn i landskapet 
og øvrig bebyggelse i området. Nye boliger har en begrenset landskapsvirkning, og vil bli et 
positivt element i bymiljøet. 
 
12.7 Terreng og terengtilpassning 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Terreng x  1 1 Grønn  

For å ta opp høydeforskjellen på tomta er bygningsmassen tilpasset terrenget, ved at 
inngangsparti til de ulike leilighetene ligger på ulik høyde. 
 

 
 
12.8 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vegetasjon og markslag  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.9 Lokalklima 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Lokalklima x  1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.10 Miljøkonsekvenser 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Miljøkonsekvenser  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
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12.11 Forhold til naboer 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Forhold til naboer  X 1 1 Grønn  

Planlagte boliger har utearealer som er sørvestvendt med gode solforhold. Utbyggingen vil i 
liten grad påvirke solforholdene for eneboligene ut mot Sokndalsveien og Fjellveien, da disse 
ligger nord og vest for planlagte boliger. Rekkehusene mot øst har uteområde mot ny 
bebyggelse og vil få noe mer skygge på uteplass på kveldstid som følge av utbyggingen. 
Dette gjelder for de nordligste av rekkehusenhetene, de lengst mot sør vil ha tilnærmet 
uendret solforhold. Kl. 15 ved vår- og høstjevndøgn har alle boligene gode solforhold.    
 
12.12 Sol og skygge 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sol og skygge x  1 1 Grønn  

Planlagte boliger er vestvendt og hvor uteareal blir liggende i skygge fra bakenforliggende 
fjell på morgen og delvis formiddag. Uteplassene har gode solforhold på ettermiddag. Felles 
lekeområde ligger sør for nye boliger og har gode solforhold på ettermiddag i følge 
soldiagram.  
 
12.13 Sosial infrastruktur 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt
? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sosial infrastruktur x  1 1 Grønn  

Kollektivtilbud x  1 1 Grønn  

Økning med 3 boenheter i området vurderes ikke ha konsekvenser for skole- og 
barnehagekapasiteten. Er innarbeidet i grunnlaget for befolkningsprognosen for kommunen 
og hensyntatt der. 
 
13. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN / UTBYGGINGSAVTALE 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn 

 X 1 1 Grønn  

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen 
 
Rådmannen vurderer ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 
har heller ikke avvik fra kommuneplanen slik at det medfører behov for konsekvensutredning 
jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
 
I forbindelse med denne planen vurderes det ikke som nødvendig at det inngås 
utbyggingsavtale jfr. at kommunen ikke skal overta adkomstveg eller annen infrastruktur.  
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14. NATURMANGFOLD 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Naturmangfold  X 1 1 Grønn  
Viser til saksutredningen ovenfor samt innlevert materiale og en vurderer ikke at planen vil 
komme i konflikt med kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet 
uttaler eller andre vurderinger som skulle tilsi dette. 
 
15. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner samt føringene i MU106/07 . 
 
En vurderer at en i det nye planforslaget  har funnet en hensiktsmessig avveining mellom 
fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på 
en tilfredsstillende måte.  Utbyggingen vil ha noe konsekvens for solforholdene for noe av 
bakenforliggende bebyggelse. Det vil i praksis gi noe mer skygge på uteplass på kveldstid 
som følge av utbyggingen. Dette gjelder for de nordligste av rekkehusenhetene, de lengst 
mot sør vil ha tilnærmet uendret solforhold. Kl. 15 ved vår- og høstjevndøgn har alle boligene 
gode solforhold. Rådmannen vurderer at det må kunne påregnes endring i utsikt/solforhold 
når en bor i bymessige strøk og at dette ikke er en urimelig endring. 
 
Rådmannen viser til at de fleste kravene er etterkommet i planen, unntatt rekkefølgekravet 
om omlegging av krysset fv 44/fv 56, og en kan derfor forvente at Statens Vegvesen fremmer 
innsigelse til saken jfr. varslingsbrevet.  For Eigersund kommune vurderes dette å ha store 
konsekvenser som ikke er isolert kun  til disse 5 boligene. Dette rekkefølgekravet rammer 
store deler av fremtidig utbygging i indre del av Eigersund som ikke er regulert.(Skåra, 
Veshovda, Puntervoll, Nodland, Kydland mfl.) Rådmannen er enig i at det hadde vært svært 
positivt å få utbedret krysset, men da som en oppgave for vegeier som er Rogaland 
Fylkeskommune.  
 
I dette konkrete tilfellet vurderes fortetting å kunne ivareta de viktigste hensynene på en 
tilfredsstillende måte. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut i tråd med fremlegg til vedtak. 
 
 
16. ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
Ingen kjente 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

    
Sum    
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

    
Sum    
 

~ o ~ 
Alternative løsninger: 
Forslag til reguleringsendring for 5 boliger Heggdalsveien gnr. 13 bnr. 327 mfl. blir lagt ut til offentlig 
ettersyn med følgende endringer: 
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Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10. 

~ o ~ 
 

  
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 

347116 Oversendelse av plan for behandling, detaljregulering for Heggdalsveien 4, gnr. 13 bnr. 327 
mfl. 

347112 2359 bestemmelser.pdf 
347113 2359 plankart.pdf 
347117 2359 vedlegg 1 - støyrapport.pdf 
347118 2359 vedlegg 2 - rasrapport.pdf 
347119 2359  vedlegg 3 - forhåndsvarsling 14.05.12.pdf 
353809 2359 vedlegg 4 - forhåndsuttalelser til melding 14.05.12.pdf 
353810 2359 vedlegg 5 - utvidet forhåndsvarsling 18.06.12.pdf 
353812 2359 vedlegg 6- forhåndsuttalelser til melding 18.06.12.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 I 14.05.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen AS 

Melding om oppstart av reguleringsendring 
Heggdalsveien 4 - Hellvik Hus AS 

2 X 06.06.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen AS 

Høringsuttalelse fra Felles brukerurvalg vedr. 
reguleringsendring for Heggdalsveien 4, gnr. 13 
bnr. 327 

3 I 11.06.2012 Rogaland 
fylkeskommune 

Uttalelse til reguleringsendring for Heggdalsveien 
4 gnr. 13 bnr. 327 

7 I 14.06.2012 Statens vegvesen Uttalelse reguleringsendring for Heggdalsveien 4 
gnr. 13 bnr. 327 

12 I 18.06.2012 Barnas representant i 
plansaker 

Uttalelse fra BR -representant vedr. 
reguleringsendring for Heggdalsveien 4, Gnr. 13 
Bnr. 327 - juni 2012 

5 I 18.06.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen as 

Melding om utvidelse av planområde for 
reguleringsendring for Heggdalsveien 4, gnr. 13 
bnr. 327 m.fl. 

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

6 I 28.06.2012 Dalane Energi 
Melding om utvidelse av planområde for 
reguleringsendring for Heggdalsveien 4 gnr. 13 
bnr. 327 m.fl. 

8 I 28.06.2012 Statens vegvesen Uttalelse reguleringsendring for Heggdalsveien 4 
gnr. 13 bnr. 327 

9 I 23.07.2012 Rogaland 
fylkeskommune 

Uttalelse reguleringsendring for Heggdalsveien 4 
gnr. 13 bnr. 327 

10 X 08.08.2012 Kristiansen & Selmer-
Olsen as 

Høringsuttalalse fra Felles brukerutvalgs 
arbeidsutvalg vedr. utvidelse av planområde for 
reguleringsendring for Heggdalsveien 4, gnr.13 
bnr.327 m.fl. 

11 I 22.08.2012 Rogaland 
fylkeskommune 

Uttalelse til reguleringsendring for Heggdalsveien 
4 gnr. 13 bnr. 327 
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13 U 13.09.2013 Longfjeld Linda Karlsen;  
Statens vegvesen 

Utbedring av kryss FV 44/FV 56, Heggdalsveien i 
Egersund 

14 I 01.10.2013 Statens vegvesen Utbedring av kryss FV 44/FV 56, Heggdalsveien i 
Egersund 

15 I 07.01.2014 Statens vegvesen Reguleringsplan Heggdalsveien 4 - begrunnelse 
for rekkefølgekrav 

16 U 24.02.2014 Reidar Fotland 
Invitasjon til møte med rådmann og ordfører ifm. 
utbedring av krysset mellom FV44 og 
Heggdalsveien 

17 I 25.05.2014 Boligseksjonsameiet 
Heggdalsveien 6 - 16 Uttalelse til reguleringsplan for Heggdalsveien 4 

18 I 20.06.2014 Kristiansen & Selmer-
Olsen AS 

Oversendelse av plan for behandling, 
detaljregulering for Heggdalsveien 4, gnr. 13 bnr. 
327 mfl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parter i saken: 
                 
N DALANE ENERGI IKS Postboks 400 4379 EGERSUND  
N EIGERSUND KOMMUNE Postboks 580 4379 EGERSUND  
N ERIKSEN CAMILLA SOKNDALSVEIEN 16 B 4370 EGERSUND  
N FOTLAND REIDAR SOKNDALSVEIEN 18 4370 EGERSUND  
N GAJHEDE GRETE 

ORMSETH 
SOKNDALSVEIEN 16 A 4370 EGERSUND  

N GAJHEDE TONY SOKNDALSVEIEN 16 A 4370 EGERSUND  
N HETLAND BIRGER SOKNDALSVEIEN 14 4370 EGERSUND  
N HORPESTAD GERD HEGGDALSVEIEN 6 4372 EGERSUND  
N HORPESTAD ODD KÅRE V/GERD 

HORPESTAD,HEGGDALSVEIEN 
6 

4370 EGERSUND  

N LUDVIGSEN ERIK FJELLVEIEN 24 4370 EGERSUND  
N LUDVIGSEN HEIDI 

MERETE W 
FJELLVEIEN 24 4370 EGERSUND  

N LÆDRE ALF IEVEGEN 265 5917 ROSSLAND  
N LÆDRE EDVARD FJELLVEIEN 20 4370 EGERSUND  
N MOEN PALMA HEGGDALSVEIEN 8 4372 EGERSUND  
N NODLAND OLE GERHARD HEGGDALSVEIEN 14 4372 EGERSUND  
N OMDAL EIVIND SKYSSKAFFARSTYKKET 5 A 4370 EGERSUND  
N OVERSKEID NINA 

MARGRETHE 
HEGGDALSVEIEN 12 4372 EGERSUND  

N OVERSKEID PER JØRGEN HEGGDALSVEIEN 12 4372 EGERSUND  
N REICHEL DANIELA HEGGDALSVEIEN 10 4372 EGERSUND  
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N ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE 

Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER  

N SANDKLEIVA AUD 
WENCHE H 

HAGESTIEN 4 B 4355 KVERNALAND  

N SHELBY EIENDOM AS Postboks 230 4379 EGERSUND  
N STATENS VEGVESEN 

REGION VEST 
Askedalen 4 6863 LEIKANGER  

N SVANES INGFRID HEGGDALSVEIEN 16 4372 EGERSUND  
N WENCKE SASCHA SORAN SOKNDALSVEIEN 16 B 4370 EGERSUND  
N AARSTAD JARLE RUNDEVOLLSVEIEN 46 4371 EGERSUND  
 
 
 
 
 


	Offentlige merknader
	INNSENDTE MERKNADER

