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1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET  
1.1 INNLEDNING 

Det legges med dette frem forslag til planprogram for utarbeiding av detaljregulering med 
konsekvensutredning for utvidelse av Aker sitt industriområde på Eigerøy, Eigersund kom-
mune. Planen vil få status som planendring.  
Hensikten med planarbeidet er å utvide område for subsea ved å fylle ut to bukter. Det er 
planen å etablere en kai her der det kan utføres testing av utstyr. Planområdet er i all hoved-
sak sjøareal, men det inngår også et mindre grøntareal på land som i tidligere plan var avsatt 
som en buffer. Planområdet omfatter et areal på totalt ca.18 daa. 
 

1.2 PLANPROGRAMET 

Det skal i følge plan- og bygningslovens § 4-1 utarbeides planprogram for alle regionale og 
kommunale planer samt for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn. Formålet med planprogrammet er å få en oversiktlig og forutsigbar planprosess for 
alle berørte og å fastsette rammer for utredningsarbeid som evt. skal gjennomføres som 
ledd i planprosessen.  

I den forbindelse utarbeides det et planprogram, som skal gjøre rede for formålet med plan-
arbeidet og avdekke behov for utredning av mulige virkninger av utbyggingen for miljø og 
samfunn. Særlig i forhold til kulturminner og naturmangfold i denne saken.  

Planprogrammet skal være grunnlag for etterfølgende konsekvensutredning av tiltaket, samt 
beskrive fremdrift og opplegg for medvirkning og informasjon. Berørte parter inviteres med 
dette til å komme med innspill og kommentarer til planprogrammet. Forslag til planprogram 
sendes ut på høring i minimum 6 uker samtidig med at det varsles oppstart av reguleringsar-
beidet. 

 

1.3 PREMISSER OG RAMMER FOR PLANARBEIDET 

Planene skal tilrettelegge for fortsatt vekst i en viktig «hjørnestensbedrift» i kommunen. 
Gode vilkår for testing av subsea utstyr vil gjøre bedriften mer konkurransedyktig i en svært 
konkurranseutsatt bransje, spesielt i forhold til utenlandske konkurrenter.  

Konsekvensutredningen sammen med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse vil gi et 
best mulig beslutningsgrunnlag og gi premisser for utviklingen av bedriften.  

Planen vil fremmes som reguleringsendring i henhold til plan og bygningslovens § 12-3. 
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                   Figur 1 Varslet plangrense  

 

1.4 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING. 

Planområdet er vist som sjøareal i kommuneplanen. Planarbeidet er dermed ikke i samsvar 
med overordnet plan. Tiltak som avviker fra kommuneplanen vurderes etter forskriftenes § 
4.  Konsekvensutredningen skal gjøres med utgangspunkt i en vurdering av konfliktene til-
knyttet endring av arealbruken. Vurderingen av konsekvenser skal baseres på kjente regi-
streringer, faglig skjønn, befaring og andre kjente opplysninger. 

Det vurderes at planen etter § 4 vil kunne ha vesentlig virkning for miljø og samfunn jfr. Kul-
turminner og naturmangfold.  

Det er vurdert at det er forskriftenes § 4 a og b i vurderingskriteriene som er aktuelle og 
dette gjelder sannsynlighet for at det kan finnes automatisk verna kulturminner eller truede 
naturtyper/arter innenfor varslingsområdet. Reguleringsendringen ligger i et område med 
rike forekomster av kulturminner. Forekomst av truede naturtyper/arter er mer usikkert, 
men bør utredes. 
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1.5 AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER 

Arealbruken i gjeldende kommuneplan og gjeldende reguleringsplan ønskes endret fra sjø-
areal og delvis grøntareal (buffer) til industriformål basert på igjenfylling av sjøområdet med 
etablering av kai. Steinmasser til utfylling skal primært hentes fra eget område regulert til 
industri. Det er lite ønskelig med ekstern tilkjøring av masser da det vil kunne få en trafikk-
konsekvens. Ønsket regulering kan få konsekvenser i forhold til kulturminner og natur-
mangfold. Konsekvenser innenfor disse temaene kan vise seg å bli beslutningsrelevante for 
reguleringen og kan medføre krav om avbøtende tiltak. 
Øvrige beslutningsrelevante tema kan man pr i dag ikke se. 
  
 

2 FORHOLDET TIL ANDRE OVERORDNEDE PLANER 
Regionale planer 
Fylkesdelplan for Friluft, idrett, naturvern og kulturvern (Fink) 
005 

Gjeldende kommuneplan: 

 
Figur 1 Utsnitt av kommuneplan 2011-2022 sentrumsdel 
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                      Figur 3 Gjeldende reguleringsplan 
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3 PLANPROSESS MEDVIRKNING OG FREMDRIFT  

 

Tema tid medvirkning Administrativ 

behandling 

politisk 
behandling 

Igangsetting og hø-
ring av planprogram – 
varsel om oppstart av 
reguleringsplan 

Nov-des 
2014 – 
jan 2015 

Varsel 
planoppstart  

(høring 
planprogram) 

  

Politisk prinsippbe-
handling i hørings-
perioden 

Des 2014   Planteknisk utvalg 

Fastsetting av 
planprogrammet 

Februar 
2015 

 

 Administrasjonen 
fastsetter 
planprogram på 
delegasjon 

 

Utarbeidelse av KU Febr- mai 

2015 

   

Utarbeidelse av 
planforslag med 
tilhørende bestem-
melser og planbe-
skrivelse  

Mai-juni 

2015 

   

1.gangsbehandling  

Detaljregulering med 
konsekvensutredning  

 

Sept 

2015 

 

  Planteknisk utvalg 

Detaljregulering med 
konsekvensutredning 
legges ut til høring og 
offentlig ettersyn 
(mer enn 6 uker) 

Okt-nov 

2015 

 

Mulighet for 
uttalelser og 
merknader 

  

2.gangsbehandling  

Detaljplan med 
konsekvensutredning  

 

Jan 2016   Planteknisk utvalg 

Vedtatt plan / 
godkjent KU  

 

Febr 

2015 

  kommunestyret 
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Planen utarbeides av Prosjektil Areal AS. Eigersund kommune er planmyndighet. Framdriften 
er usikker og avhenger av tilbakemeldinger fra offentlige myndigheter. 

Framdriftsplan 

Varsel om planoppstart og høring planprogram ble annonsert i Dalane Tidende og på 
kommunen sine hjemmesider 28.11.14. Aktuelle offentlige myndigheter og berørte 
grunneiere ble samtidig tilskrevet. 

Eigersund kommune vil fastsette planprogrammet etter at dette har vært på høring. Deret-
ter vil det bli utarbeidet reguleringsplan med konsekvensutredning som blir behandlet i plan-
teknisk utvalg og utlagt til offentlig ettersyn.  

Høringsperioden var 28.11.14 – 15.01.15. Merknader til planprogrammet og til oppstart av 
reguleringsplanarbeidet ble sendt til: 

Prosjektil Areal  AS v/ Trond Heskestad, epost : trond@prosjektil.no 

Kontaktperson i forbindelse med arbeidet er: Trond Heskestad tlf 90689364 

 

4 BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON 
Varslingsområdet er vist på side 4 og utgjør i all hovedsak sjøareal. Vi gjør oppmerksom på at 
Krabbevika i nordkant av planområdet tidligere er regulert til industri og nå er igjenfylt. En-
delig planområde kan bli noe innskrenket i forhold til varslet område. Dersom planområdet 
ønskes utvidet i forhold til varslet område, må det foretas tilleggsvarsling. I gjeldende regule-
ringsplan 19910007 Sundstø-Vibberodden (Kværner Egersund) er planområdet regulert som 
sjøområde, men unntak av et mindre grønt bufferareal på ca.1,2 daa.  

Som det framgår av fig.4 er det regulerte industriområdet i stor grad utbygd. Bedriften eier 
de ubebygde arealene videre sørover fram til Regevika. Den sørøstligste delen av området er 
imidlertid regulert til grøntareal og utgjør således ingen mulighet for ekspansjon. Det er noe 
restareal regulert til industri igjen fram mot Regevika. Disse arealene ønskes nedsprengt og 
planert. Massene ønskes benyttet til utfylling i sjøen innenfor planområdet med sikte på 
utvidet industriareal og kai. Det er tanken å sjøsette subsea konstruksjoner fra kaien for tes-
ting.  

Regulerte industriarealer som ikke er tatt i bruk, inneholder kulturminner i større og mindre 
grad. Noen arealer er ferdig undersøkt og frigitt, mens det for andre arealer er behov for 
flere undersøkelser. Hvorvidt det finnes kulturminner i strandkanten eller på sjøbunnen, har 
man ikke oversikt over. 

Når det gjelder naturmangfold, kjenner en ikke til at det tidligere er gjort undersøkelser rela-
tert til planområdet, verken i sjøkanten, i sjøen eller på sjøbunnen. Konsekvensutredningen 
vil avklare dette, både i forhold til naturtyper og biologisk mangfold.  
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.  
Figur 4 Områdets bygninger og anlegg 

 

4.1 INFLUENSOMRÅDET 

Influensområdet vil i hovedsak være planområdet, med tilgrensende landareal. 

5 PLANALTERNATIV 

Formålet med konsekvensutredningen er å kartlegge beslutningsrelevant informasjon for 
deretter å belyse konsekvensene av planlagt utbygging og utviklingen innenfor planområdet.  

5.1 0-ALTERNATIVET  

Iht. KU - forskriftenes § 6 skal planprogrammet redegjøre for relevante og realistiske alterna-
tiver. Forslagsstiller mener at det mest realistiske alternativet er en videreføring av dagens 
situasjon. 

0-alternativet som er valgt, er derfor et alternativ der dagens situasjon videreføres, dvs. at 
gjeldende reguleringsplan blir opprettholdt og ingen inngrep i planområdet foretas.  

Utredningsalternativ 1 nedenfor skal vurderes opp mot 0-alternativet. 

5.2 ALTERNATIV 1 

Det er et ønske å regulere hele planområdet til industri med sikte på utfylling med kai til 
bruk som testområde for subsea konstruksjoner. 

Det vil bli utarbeidet reguleringsbestemmelser for å klarlegge nærmere utnyttelse og bruk av 
området. Planbeskrivelse med ROS-analyse vil også inngå i reguleringsprosessen. 



Forslag planprogram reguleringsendring Aker Egersund 

Forslag til planprogram  
 Side 10 
 

Konsekvensene innenfor de aktuelle utredningstema må belyses gjennom 
konsekvensutredning. 
 

PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING 

For å komme frem til aktuelle utredningstema er alle tema som omhandles av forskrift om 
konsekvensutredninger vurdert med hensyn til beslutningsrelevans. Vurderingene er gjengitt 
under. Etter dette gjennomgås de aktuelle utredningstema fortløpende i egen tabell med 
hensyn til aktuelle problemstillinger og eventuelle behov for utarbeiding av grunnlagsdoku-
mentasjon.  

Konsekvenser av utbyggingsalternativet skal vurderes opp mot 0-alternativet for alle utred-
ningstemaer. Håndbok 140 fra Statens Vegvesen vil bli lagt til grunn for arbeidet med 
konsekvensutredningen. 

 

5.3 AKTUELLE UTREDNINGSTEMA, angitt i vedlegg III til forskrift om konsekvens 
utredning. 

Aktuelle utredningstema:  
1. Forurensning. 
2. Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 
3. Kulturminner og kulturmiljø. 
4. Naturmangfold 
5. Landskap 
6. Jordvern  
7. Samisk natur- og kulturgrunnlag  
8. Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen, 
9. Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett  
10. Kriminalitetsforebygging  
11. Beredskap og ulykkesrisiko, jf. PBL. § 4-3  
12. Risiko ved havstigning  
13. Barn og unges oppvekstsvilkår  
14. Arkitektonisk og estetikk utforming, uttrykk og kvalitet  
15. For planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene skal konse-
kvensutredningen omfatte vurderinger av dette  
 
1. Forurensning og grunnforhold 

Fiskarlaget Vest har fått opplyst at Regevika på 1990-tallet ble benyttet som dumpeplass for 
forurensa masser, sannsynligvis i kommunal regi utenfor planområdets avgrensning. Det må 
derfor foretas undersøkelser og eventuelt planlegges avbøtende tiltak, f.eks. forsegling av 
massene. Ved fylling av masser i sjø må det vurderes om det kan skje oppvirvling av 
forurensede masser/sedimenter. Temaet inngår i konsekvensutredningen. 

Fyllmasser kan lekke uønskede stoffer til sjø dersom de inneholder forurensning. Dette må 
ivaretas i reguleringsbestemmelsene. Det skal ikke benyttes forurensede masser til utfylling i 
sjø. 
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2. Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 

Kan bli noe endring i transportbehovet internt i bedriftsområdet, men sannsynligvis 
marginalt på fv.60. Likevel kan det være ønskelig å utrede temaet, herunder vurderinger 
rundt atkomst og ellers generelt trafikksikkerhet som følge av utvidelsen av industriområdet. 
Eventuelle konsekvenser for sjøverts trafikk bør vurderes. Temaet bør konsekvensutredes. 

Energibruk og energiløsninger er et tema som kan være relevant ved utforming av utbyg-
gingsløsningene og som det må redegjøres for i planforslaget. 

3. Kulturminner og kulturmiljø. 

Da tilstøtende områder på land inneholder automatisk freda kulturminner, vil det være et 
potensiale for nye funn innenfor planområdet, langs land og i sjøbunnen. 
Undersøkelsesplikten må oppfylles før planen kan egengodkjennes av kommunen. 

Det kan finnes nyere tids kulturminner i influensområdet. Også visuell påvirkning av nyere 
tids kulturminner i omkringliggende område/utvida influensområde, må inngå som 
utredningstema, eksempelvis Auglend vandringshamn. Det må utarbeides visualiseringer 
som viser utvidet industriareal med utfylt areal og kai i forhold til Auglend vandringshamn, 
og eventuelle avbøtende tiltak må vurderes. Temaet må ivaretas i konsekvensutredningen.  

4. Naturmangfold  
Det er ikke konkrete indikasjoner om verdifulle naturtyper eller biologisk mangfold innenfor 
planområdet. Men da det ikke foreligger undersøkelser fra tidligere i forhold til naturmang-
fold, bør dette temaet konsekvensutredes. 

 5. Landskap 
Landskapet vil bli endret ved at areal som i dag er sjøareal blir omgjort til utfylt landareal 
med kai. Temaet bør konsekvensutredes. 

6. Jordvern 

Ikke relevant. 

7. Samisk natur- og kulturgrunnlag   

Ikke relevant. 

8. Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 

Ikke relevant. 

9. Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett   

Konsekvenser for friluftsliv og tilgjengelighet til friluftsområder, samt allmenn ferdsel bør 
utredes. Også virkninger på småbåtlivet i Søragabet/Regevika hører med. 

10. Kriminalitetsforebygging  

I sammenheng med konsekvensutredningen vurderes ikke temaet som beslutningsrelevant 
og foreslås ikke utredet nærmere. 

11. Beredskap og ulykkesrisiko, jf. PBL. § 4-3  

Temaet vurderes som relevant og vil belyses i en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i 
planbeskrivelsen. Konsekvensutredes ikke utover det. 

12. Risiko ved havstigning  
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Bør utredes i forhold til rett sikkerhetsklasse. Inngår også i ROS-analysen.  

13. Barn og unges oppvekst vilkår  

Ikke relevant da området vil være avsperret for uvedkommende. 

14. Arkitektonisk og estetikk utforming, uttrykk og kvalitet  

Dette er tema som anses ikke beslutningsrelevant. Vil bli ivaretatt i reguleringsplanen ved 
utforming av reguleringsbestemmelser. 

15. For planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene skal konse-
kvensutredningen omfatte vurderinger av dette  

Opprettholdelse og utvikling av bedriftens konkurransekraft i et krevende marked må 
utredes. Ekspansjonsmuligheter både arealmessig og innenfor sitt markedssegment er viktig 
i denne forbindelsen. 

 

5.4 AKTUELLE UTREDNINGSBEHOV  

Forslag til relevante tema er valgt ut med bakgrunn i tema som er angitt i vedlegg III til for-
skrift om konsekvens utredning. (se ovenfor) 

 

TEMA 

 

FORELIGGENDE 
GRUNNLAG 

 

METODIKK 

Forurensning og grunnforhold 

 Forurenset sjøbunn 
 

 

Det opplyses at et sjøområde 
er benyttet som dumpeplass. 

 

Sjøbunnen må undersøkes og forslag 
til avbøtende tiltak må fremmes. 

Transportbehov, energiforbruk 
og energiløsninger 

 Trafikk-konsekvenser 
 Trafikksikkerhet 
 Konsekvenser for 

sjøverts trafikk 

 

 

Nåværende trafikksituasjon 
og prognoser for økning pga. 
tiltaket. 

 

Vurdere nåværende 
trafikkløsningers kapasitet og 
sikkerhet i forhold til forventet 
trafikkøkning, samt vurdere behov 
for avbøtende tiltak. 

Vurdere konsekvenser for sjøverts 
trafikk herunder manøvrering og 
lignende.. 

Kulturminner og kulturmiljø  

 Arkeologi 
 Marin arkeologi  
 Nyere tids kulturminner i 

influensområde 

 

Det er gjort undersøkelser av 
tilgrensende landarealer og 
en del funn er registrert. 
Områder regulert til indu-
striformål er delvis blitt fri-
gitt.  

Forholdet til nyere tids kul-
turminner i influensområdet. 

 

Omfang av undersøkelser vil bli vur-
dert av Fylkeskommunens kultursek-
sjon i forbindelse med varsling av 
planoppstart. Undersøkelsesplikten 
må oppfylles før planen kan egen 
godkjennes av kommunen. 

Forholdet til nyere tids kulturminner 
vurderes ved bruk av visualiseringer. 
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Naturmangfold 

 Naturtyper 
 Biologisk mangfold 

 

 

Man er ikke kjent med tidli-
gere undersøkelser i dette 
området. 

 

Konsulent med faglig kunnskap må 
engasjeres. Det må foretas undersø-
kelser i sjøkanten,  i sjøen og 
influensområdet for tiltaket.  

Landskap 

 Landskap 

 

 

Nåværende landskapsbilde. 

 

Visualisere landskapsendringer med 
ev. bygninger som skal etableres. 

Tilgjengelighet til uteområder  

 Friluftsliv 
 Småbåtliv 

 

 

Nåværende omfang av 
friluftsliv og allmenn ferdsel i 
området, samt småbåtliv. 

 

Vurdere eventuelle endringer i 
tilgjengelighet til friluftsområder og 
ferdselsveger i influensområdet, 
samt eventuelt å foreslå avbøtende 
tiltak. 

Vurdere eventuelle konsekvenser for 
småbåttrafikken. 

Risiko ved havstigning 

 Havnivåstigning og 
bølgepåvirkning 

 

 

Det må utarbeides egen 
fagkyndig vurdering.  

 

Beregnede endringer på havnivå i 
planområdet vurderes i forhold til 
rett sikkerhetsklasse herunder 
vurdering av bølgeslag, oppstuing 
m.m. Redegjøre for ev. avbøtende 
tiltak og viktige hensyn /krav som må 
ivaretas i bestemmelser/plankart. 

 

Bedriftens konkurransesituasjon 

 Konkurransesituasjon 

 

 

Nåværende drift og 
markedssituasjon. 

 

Vurdering av konkurransefordeler 
som kan oppnås ved tiltaket. 

Samfunnsmessig betydning 

 Bedriftens betydning for 
samfunnet 

 

 

Nåværende og fremtidig 
betydning for 
lokalsamfunnet 

 

Vurdering av hvilke betydning for 
lokal samfunnet som kan oppnås ved 
tiltaket – hjørnesteinsbedrift, sikring 
av arbeidsplasser m.m.. 

 

Det er viktig å dokumentere at tiltaket etter en helhetsvurdering ikke får utålelige konse-
kvenser for miljø og/eller samfunn. Dette må veies opp imot betydningen som tiltaket får for 
bedriften som en hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet og dens konkurransesituasjon i for-
hold til omverdenen.  

 

Tilleggsutredninger. 
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Ansvarlig myndighet skal, på bakgrunn av høringen, ta stilling til om det er behov for 
tilleggsutredninger eller ytterligere dokumentasjon om bestemte forhold.  

Eventuelle tilleggsutredninger skal sendes på høring til dem som har avgitt uttalelse til 
planforslag eller søknad med konsekvensutredning.  

Fristen for uttalelse bør ikke settes kortere enn to uker. 

Planbeskrivelsen kan omfatte flere tema enn de som er angitt i tabellen. 

 

 

 

VEDLEGG – uttalelser med forslag til endringer i planprogram: 

1. Brev dat.18.12.14 fra Fiskarlaget Vest 
2. Brev dat.08.01.15 fra fylkets regionalplanavdeling 
3. Brev dat.13.01.15 fra Fiskeridirektoratet 
4. Brev dat.14.01.15 fra Statens Vegvesen 
5. Brev dat.14.01.15 fra Kystverket vest 
6. Brev dat.15.01.15 fra Fylkesmannen 
7. Brev dat.16.01.15 fra fylkets kulturavdeling 
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