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Offentlige instanser  
Interesseorganisasjoner 
Grunneiere 
 
Sendes iht. adresseliste                        
 
                  Vår ref.: 2545    Dato: 16.10.14 
 
Varsel om oppstart av planarbeid 
 
Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Eigersund 
kommune, melding om oppstart av reguleringsplanarbeid i henhold til § 12-8 i plan- og 
bygningsloven for:   
 
DETALJREGULERING FOR RENSEANLEGG – GNR 99 BNR 2 – BIRKELAND - 
HELLELAND, EIGERSUND KOMMUNE. 
PLANID 201400012 
 
Planområdet 
Planområdet ligger på Birkeland, Helleland, og utgjør et areal på ca. 14,4 daa. 
Arealbehov for nytt renseanlegg er ca. 1,5 daa tomt, som inkluderer bygg og 
manøvreringsareal, i tillegg kommer atkomstvei. Birkelandsveien reguleres fra andre 
siden av elva til ny avkjørsel til renseanlegget. Planens begrensning er vist med svart 
stiplet linje i kartutsnitt under. 
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Formålet med planen 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av et nytt renseanlegg for 
Helleland, på Birkeland. Nytt anlegg er til erstatning for eldre anlegg som ligger på 
andre siden av elva, ut mot E39.  
 
Forhåndskonferanse 
Det er avholdt formelt oppstartsmøte med Eigersund kommune den 3. september 2014. 
 
Krav til konsekvensutredning 
Planlagte tiltak er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg I og II. 
Planområdet består p.t. av inngjerdet utmarksbeite og er regulert til LNF i 
kommuneplanen. Området er uregulert. Planlagt tiltak er ikke i tråd med overordnet 
plan.  
 
I forhold til forskriftens § 2, tiltak som alltid skal behandles etter forskriften – vedlegg 1 
pkt. 10 Renseanlegg for spillvann med en kapasitet på over 150 000 
personekvivalenter. Planlagt renseanlegg er i en mindre størrelsesorden, og faller 
dermed ikke inn under § 2.  
 
Tiltaket faller imidlertid inn under § 3d.) Detaljreguleringer som innebærer endringer av 
kommuneplan eller områderegulering. Tiltaket er dermed vurdert i forhold til kriterier i § 
4, a-k. Planområdet kommer ikke i konflikt med særlig verdifulle landskap, naturmiljø 
eller kulturminner/kulturmiljø, INON-områder, truede naturtyper, friluftslivsområder etc. 
jf. Temakart Rogaland. Derimot kan det berøres av pkt. f) vedr. omdisponering av 
landbruksareal, men området er lite og vurderes ikke av stor betydning for 
landbruksvirksomheten i området. I forbindelse med opparbeidelsen av tomt til nytt 
renseanlegg vil det bli tilrettelagt for ytterligere landbruksdrift sørøst i området, ved 
opparbeidelse av nye områder til slåtte- og beitemark. Når det gjelder forurensning til 
luft, vil det alltid være lukt fra et avløpsrenseanlegg. Nytt anlegg har en mer skjermet 
plassering mhp. boligområde på Skjerpe og Bens’ café og motell. Tiltaket vil dermed 
bedre forholdet for eksisterende bebyggelse enn dagens situasjon mhp. lukt.  
 
Ut fra overstående vurdering kan vi ikke se at tiltaket faller inn under noen av kriteriene i 
§ 4, og vurderes med dette som ikke konsekvensutredningspliktig.   
 
Utbyggingsavtale 
Detaljreguleringen utløser ikke behov for utbyggingsavtale. 
 
Aktuelle reguleringsformål 
Renseanlegg, kjøreveg, landbruksområder m.fl. 
 
Beskrivelse av tiltaket 
Nytt renseanlegg søkes plassert lavest mulig i terrenget for å redusere både 
silhuettvirkning og eksponering i landskapet. På ny tomt kan det oppføres ett bygg på 
ca. 110 m² og med en total høyde med kjeller under bakken på ca. 11 meter. Dette gir 
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en maks høyde på huset på ca. 5 meter over bakken. Adkomst til anlegget vil være fra 
Birkelandsveien. Planlagt byggetomt er på flomsikker høyde, men deler av 
Birkelandsveien, og da atkomstvei til tomta, er oversvømt ved 200-års flom. Nytt 
renseanlegg vil benytte samme utløpspunkt som eksisterende anlegg gjør i dag. I 
sørlige deler av området vil det tilrettelegges for mer landbruk ved opparbeidelse av 
slått- og beitemark.  
 
Skissen under viser en mulig plassering av nytt renseanlegg, atkomstvei og størrelse på 
tomta. Det gjøres oppmerksom på at plasseringene er foreløpige og kan endres i løpet 
av planprosessen.     

 
 
 
Kontaktinformasjon  
Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan rettes skriftlig til 
Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller 
på e-post flekkefjord@arkkso.no  
 
Kopi av innspill sendes Eigersund kommune v/ Plankontoret, Pb. 580, 4379 Egersund 
eller e-post post@eigersund.kommune.no. 
 
Høringsfrist 
Frist for innspill er 4 uker, innen 20.11.14. 
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Annet 
Varselet kan også ses på www.arkkso.no og på kommunens hjemmeside 
www.eigersund.kommune.no.   
 
Aktuelle offentlige myndigheter, kommunens avdelinger/utvalg, energiverk, 
interesseorganisasjoner, berørte grunneiere og naboer m.fl. varsles i likelydende 
brev/e-post. Grunneiere bes å underrette ev. leieboere/rettighetshavere.  

Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli sendt eget foreløpig svar til mottatte 
merknader/innspill. Innkomne merknader vil bli referert og kommentert i planforslaget. 
Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter 
førstegangs politisk behandling, før planen vedtas i kommunestyret.  

 
 
 
Med vennlig hilsen 
Kristiansen & Selmer-Olsen AS 
Sivilarkitekter 
 
 
Ragnhild Kaggestad Tamburstuen 
reguleringsarkitekt - landskapsarkitekt 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Oversiktskart 
Kopi av adresseliste for varslede naboer og offentlige instanser.  
 


