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Detaljreguleringsplan for boliger gnr 45 bnr 271 - Del av Slettebø - 
Bakkebø området - 1. gangsbehandling 
   
 

Sammendrag: 
Hensikten med planarbeidet er å endre reguleringsformål for eiendom 45/271 fra 
undervisning til boligformål med 13 leiligheter. Endringen kommer som følge av at skolen er 
lagt ned og eiendommen ble solgt. Ny eier ønsker å utvikle eiendommen i en ny retning - 
eksisterende bygning ombygges til leiligheter med tilhørende parkering og uteareal. I 
prosjekteringen vil det bli blant annet bli lagt stor vekt på estetikk og trafikksikkerhet. 
Rådmannen vurderer det som positivt at det skjer noe med denne eiendommen og at det 
tilrettelegges for boliger med god kvalitet. Rådmannen anbefaler derfor at planen legges ut til 
offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak. 
 
Saksgang: 
PTU avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ei. 
  

 
 

Rådmannens forslag til vedtak 26.01.2015: 
Forslag til reguleringsendring for detaljreguleringsplan for boliger gnr 45 bnr 271 - Del av 
Slettebø - Bakkebø området med kart og bestemmelser datert 19.01.2015 sendes på høring 
og legges ut til offentlig ettersyn med følgende ednringer i: 
 
Bestemmelsene: 

1. «Det tillattes ikke bruk av anleggsmaskiner etc. innenfor fareområde høyspenning 
uten særskilt tillatelse fra linje eier. Sprenging er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra 
linje eier.» 

2. Offentlige lysmaster, skilt, gjerder, forstøtningsmurer, ledninger o.l. kan plasseres på 
privat grunn. Større fysiske tiltak og enkeltelementer skal byggemeldes. Tekniske 
anlegg og mindre tekniske bygg inkl. varmesentral kan plasseres i alle 
formålsområder med unntak av bevaringsområder. 

3. Justert §8.1 Rekkefølgekrav; «Ved søknad om byggetillatelse innenfor planområdet 
kan det ikke gis ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før passeringslommen ved 
krysset mellom Rv 42 og Museumsveien og snuplass for buss, bussholdeplass er 
ferdig opparbeidet.» 
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4. Rekkefølgekrav; «Veg  o_V1 og fortau  F1-F3 skal være ferdig opparbeidet i tråd med 
planen før det kan gis  ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.» 

5. «Det skal settes av 2 parkeringsplasser for HC.» 
 
Andre forhold: 

6. I forbindelse med denne planen vurderes det som ønskelig og nødvendig at det 
inngås utbyggingsavtale jfr. at det ligger rekkefølgetiltak knyttet til relativt omfattende 
utbedringer knyttet til kryss og lignende mot fylkesvegen samt at det skal gjøres 
omlegging av hovedadkomstvegen gjennom området. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
 
10.02.2015 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 

---- 0 ---- 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
PTU-024/15 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for detaljreguleringsplan for boliger gnr 45 bnr 271 - Del av 
Slettebø - Bakkebø området med kart og bestemmelser datert 19.01.2015 sendes på høring 
og legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i: 
 
Bestemmelsene: 

1. «Det tillattes ikke bruk av anleggsmaskiner etc. innenfor fareområde høyspenning 
uten særskilt tillatelse fra linje eier. Sprenging er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra 
linje eier.» 

2. Offentlige lysmaster, skilt, gjerder, forstøtningsmurer, ledninger o.l. kan plasseres på 
privat grunn. Større fysiske tiltak og enkeltelementer skal byggemeldes. Tekniske 
anlegg og mindre tekniske bygg inkl. varmesentral kan plasseres i alle 
formålsområder med unntak av bevaringsområder. 

3. Justert § 8.1 Rekkefølgekrav; «Ved søknad om byggetillatelse innenfor planområdet 
kan det ikke gis ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før passeringslommen ved 
krysset mellom Rv 42 og Museumsveien og snuplass for buss, bussholdeplass er ferdig 
opparbeidet.» 

4. Rekkefølgekrav; «Veg  o_V1 og fortau  F1-F3 skal være ferdig opparbeidet i tråd med 
planen før det kan gis  ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.» 

5. «Det skal settes av 2 parkeringsplasser for HC.» 
 
Andre forhold: 

6. I forbindelse med denne planen vurderes det som ønskelig og nødvendig at det inngås 
utbyggingsavtale jfr. at det ligger rekkefølgetiltak knyttet til relativt omfattende 
utbedringer knyttet til kryss og lignende mot fylkesvegen samt at det skal gjøres 
omlegging av hovedadkomstvegen gjennom området. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10. 
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Vedtaket er enstemmig. 
 

 
 
 
 
 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
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Detaljreguleringsplan for boliger gnr 45 bnr 271 - Del av Slettebø - Bakkebø 
området - 1. gangsbehandling 
 
1. Innledning og bakgrunn 
En har mottatt forslag til reguleringsendring i forbindelse med detaljreguleringsplan for 
boliger gnr 45 bnr 271 - del av Slettebø - Bakkebø området hvor en ønsker å fortette med 
boliger.  
 
Planområdet ligger innforbi rektangelet vist på kartet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er i gjeldende kommunedelplan vedtatt i 2011 avsatt til offentlig eller privat 
tjenesteyting.   
 
2.2 Reguleringsplan 
Planforslaget er en detaljregulering av gjeldende områdeplanen for Slettebø – Bakkebø 
området fra 2011. Eiendom 45/271 er i gjeldende plan regulert til undervisningsformål. 

 
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.  Rogaland Fylkeskommune,  Merknad E 
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kultur 

2.  Jernbaneverket  Merknad O 

3.  Statens Vegvesen  Merknad J 

4.  Felles brukerutvalg  Ingen merknad O 

5.  Lyse Elnett AS  Merknad E 

6.  NVE  Ingen merknad O 

INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1.  Fylkesmannen i 
Rogaland, kultur 

 Opplyser at i gjeldende 
reguleringsplan for 
Slettebø – Bakkebø 
området er aktuelle 
bygning merket som 
inngår i planen, og er ikke 
planlagt sanert. Det er gitt 
særlige føringer for bruk 
av de deler av bygget som 
ligger nærmest 
høyspenningsanlegget. I 
det videre planarbeidet må 
det tas tilbørlig hensyn til 
omgivelsene og 
omkringliggende vernet 
kulturmiljø og naturmiljø, 
slik at strukturer og 
helheten i området blir 
sikret ivaretatt og 
videreført. Forutsetter at 
bestemmelser og 
forutsetninger for bl.a. 
estetikk og tilpasning i 
gjeldende reguleringsplan, 
legges til grunn i arbeidet 
med formålsendring og 
ombygging av 
eksisterende bygg. 
Opplyser at 
fylkeskommunen vil 
vurdere 
reguleringsendringen og 
planlagt tiltak nærmere 
ved offentlig ettersyn nå 
flere detaljer foreligger. 

E Eksisterende bygningsmasse på 
omsøkte eiendom beholdes i 
volum, men ombygges til 
boligformål noe som medfører 
fasade-messige endringer i 
vindusutforming og plassering, 
balkonger m.m. Ved å bygge 
videre på skallet av eksisterende 
bygg viderefører man 
bygningsstrukturen , samt tar 
hensyn til omkringliggende 
bebyggelse. Rådmannen vurderer 
at dette er i tilstrekkelig grad  
ivaretatt i planen. 

2.  Jernbaneverket  Opplyser at omsøkt 
område ligger om lag 190 
meter fra jernbanetraseen, 
og det antas derved at 
trafikken på banen ikke vil 
forårsake problemer med 
støy, rystelser m.m. for 
planområdet. Det 

O Tas til orientering. 
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forutsettes at 
atkomstveiene til området 
som krysser under 
jernbanen er i 
tilfredsstillende stand og 
tåler den økningen i 
trafikken som utbyggingen 
i området vil medføre. 

3.  Statens Vegvesen  I mail av 11.04.14 
opplyses det at følgende 
forhold ble uteglemt i 
deres merknad til 
planarbeidet datert 
22.01.14: 
Reguleringsbestemmelsen 
fra gjeldende plan (§ 3, 
punkt 1) angående 
utbedring av krysset ved 
rv. 42 må videreføres i ny 
plan. Dersom 
bestemmelsen ikke 
innarbeides i planen, vil 
dette komme som krav 
ved offentlig ettersyn av 
planen.  

 Opplyser videre at 
kommunen arbeider med 
en liten reguleringsendring 
fra passeringslomme til 
venstresvingfelt. 

J Dette er innarbeidet i §8.1 i 
bestemmelsene. 

4.  Felles brukerutvalg  Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.  

5.  Lyse elnett  Opplyser om eksisterende 
50 kV-linje og tilhørende 
båndlagt belte som går 
over planområdet. En ev. 
omlegging må avklares i 
lang tid i forveien og alle 
omkostninger ved en ev. 
omlegging, heving eller 
senkning, må bekostes av 
den eller de som ønsker 
linjen flyttet. Hvis det skal 
gjøres tiltak eller arbeid 
nærmere enn 30 meter fra 
linjen og stolpene, må det 
foretas befaring og måling 
på stedet for å avgjøre 
maks tillatt heving eller 
senkning av terrenget. Før 
gravearbeider kan 
igangsettes, må det 
innhentes gravemelding 
hos Lyse. Det tillates ikke 
arbeider med maskiner, 

J Planen legger ikke opp til flytting 
av HSP-linjen. Anlegget 
innarbeides i planen med dagens 
trase og med tilhørende 
byggeforbudssoner. 
Bestemmelsene stiller krav til at 
netteier (Lyse) skal kontaktes 
dersom arbeid utføres under eller i 
nærhet til linjen før arbeidene 
påbegynnes. Følgende 
bestemmelse er ivaretatt i forhold 
til tiltak eller arbeid i nærheten av 
linjen: «Det tillattes ikke bruk av 
anleggsmaskiner etc. innenfor 
fareområde høyspenning uten 
særskilt tillatelse fra linje eier. 
Sprenging er ikke tillatt uten 
særskilt tillatelse fra linje eier.» 
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trucker og lignende under 
linjen. Se Statens 
stråleverns hjemmeside 
for mer informasjon om 
varig opphold nær linje, 
www.nrpa.no. 

6.  NVE  Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.  

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknadene innstille på at planen legges ut til offentlig ettersyn med følgende presisering i 
bestemmelsene: 

1. «Det tillattes ikke bruk av anleggsmaskiner etc. innenfor fareområde høyspenning 
uten særskilt tillatelse fra linje eier. Sprenging er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra 
linje eier.» 

2. Offentlige lysmaster, skilt, gjerder, forstøtningsmurer, ledninger o.l. kan plasseres på 
privat grunn. Større fysiske tiltak og enkeltelementer skal byggemeldes. Tekniske 
anlegg og mindre tekniske bygg inkl. varmesentral kan plasseres i alle 
formålsområder med unntak av bevaringsområder. 

3. Justert §8.1 Rekkefølgekrav; «Ved søknad om byggetillatelse innenfor planområdet 
kan det ikke gis ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før passeringslommen ved 
krysset mellom Rv 42 og Museumsveien og snuplass for buss, bussholdeplass er 
ferdig opparbeidet.» 

4. Rekkefølgekrav; «Veg  o_V1 og fortau  F1-F3 skal være opparbeidet i tråd med 
planen før det kan gis  ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.» 

5. «Det skal settes av 2 parkeringsplasser for HC.» 
 
4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET 
Planområdet ligger nord for Egersund sentrum, på Bakkebø. Omsøkte tomt grenser mot 
boligområde på Holan/Egebakken.  Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 3,5 

daa. Plankartet viser hvor planområdet 
befinner seg. Planen begrensning omfatter 
eiendom 45/271, deler av 45/2 til regulert 
veikant Maragropa og Bakkebøveien og 
eiendomsgrenser i vest. Planområdet 
avgrenses av eksisterende gateløp og 
eiendomsgrenser. 
 
Arealbruken innenfor planområdet omfatter 
eksisterende bygningsmasse som tidligere 
var lokalene til Dalane Kristne skole. Nord 
på eiendommen var etablert parkering med 
atkomst fra Maurtråkket. Uteareal for 
skolebarna var sør og vest på tomta.  

 
Før Dalane Kristne skole var bygningens funksjon varmesentral, vaskeri og storkjøkken for 
Bakkebø-området. Tomta er innkranset av ulike gateløp som gir begrensede muligheter for 
utvidelse. Sør på eiendommen går eksisterende høyspentlinje til Lyse i øst-vestlig retning. 
 
5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boliger i eksisterende bygningsmasse på 
eiendom 45/271. Grunnideen er at eksisterende bygg beholdes som form og at det i liten 
grad bygges utover dagens bygningsvolum. Bygningen er fra ca. 1965 og har en 
karakteristisk funkis-aktig skulpturell form som ligger fint innbygd i terrenget. Ombygging til 
boliger medfører endring i vindusfasader og tilføring av balkonger til bygningsmassen. 
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Planen legger opp til at linjeføringen til Bakkebøveien flyttes mot øst slik at det skapes mer 
luft mot bygningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 Eksisterende bebyggelse 
Det er to eksisterende bygninger i området i dag. «Verkstedet» rives for å få plass til 
omlegging av veien samt parkeringsplasser. Eksisterende energianlegg i kjeller videreføres. 
Eksisterende bygningsmasse på tomta beholdes i omfang og volum, men ombygges fra 
skolelokaler til 13 leiligheter. Bygningen er i dag oppført i 4 etasjer, hvorav 4. etasje kun 
utgjør et større ventilasjons oppbygg på taket. 
 
Planlagte leiligheter har ulike størrelser fra ca. 55 kvm til 130 kvm bruksareal (BRA). Det 
legges opp til felles trappe- og heishus sentralt i bygningen, som er tilgjengelig for alle 
leilighetene. Leiligheten i 4. etasje omfatter en utvidelse av eksisterende oppbygg på taket i 
både høyde og areal. Arealet økes fra ca. 70 til 130 kvm og høyden økes med 1,3 meter.  
Grunnet magnetisk felt fra høyspenningsanlegget er det i planen satt byggegrense til 
anlegget. Rom for varig opphold er ikke tillatt etablert nærmere enn 24 meter fra senterlinjen 
i høyspenningsanlegget. Se pkt 5.7.1 for utredning av forholdet.¨ 
 
Maks tillatte mønehøyde på bygningen er satt til kote 61,5 meter, som er 1,3 meter høyere 
enn høyeste punkt på bygningen i dag. 
 
5.2 Fortau, veg, parkeringm.m 
Planen legger opp til å legge om eksisterende veg gjennom planområdet for bl.a. å få bedre 
ute- og oppholdsareal samt at det anlegges fortau gjennom planområdet. Rådmannen legger 
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opp til at opparbeidelse  av veg og fortau i tråd med planen må sikres gjennom 
rekkefølgekrav jfr. fremlegg til vedtak 
 
Parkeringskrav er i hovedsak ivaretatt, men det er ikke avsatt HC parkering i området og det 
er derfor foreslått lagt inn i fremlegg til vedtak. 
 

 
 
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 
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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 
 
6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
Kjøreatkomst til boligene er fra øst (Bakkebøveien) og nord (Maurtråkket). Eksisterende 
gateløp for Bakkebøveien er foreslått trukket 8-12 meter mot øst slik at det skapes mer luft 
mellom kjørebane og bygningskropp, samt gi bedre rom for etablering av 2 meter bredt 
fortau. Eksisterende overbygg/kabelkanal over kjøreveien rives. For bygningen øst for veien 
rives 1 etasje, mens eksisterende trafo i underetasje videreføres. På taket etableres 
parkeringsplasser.  
 
Det legges opp til at Bakkebøveien skal følge tilnærmet samme stigning som eksisterende 
vegtrase. Veien gis en linjeføring på vestsiden av eksisterende betongkonstruksjon rundt 
hsp-mast. Detaljprosjektering av vei og sidearealer utføres i byggesaken. Arbeider 
underhøyspenningsanlegg må avklares med linjeeier (Lyse). Omlegging av veien medfører 
ikke arealbeslag på naboeiendommer. 
 
Parkering er løst med garasjer i bygget og uteparkering på bakkeplan sør og nord på tomta. 
Parkeringskrav fra Eigersund kommune er lagt til grunn for planforslaget. For 
boligbebyggelse med mer enn en boenhet, skal det avsettes min. 1,5 parkeringsplass pr. 
boenhet på egen grunn. Likeledes skal det avsettes min. 1 sykkelparkeringsplass pr. 
boenhet. 
 
Kommunens vegseksjonen har vært inne i prosessen og har akseptert de løsningene som er 
foreslått i planforslaget. 
 
7.3 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  

En vurderer at ved å flytte veien vekk i fra bygget og etablere fortau på hele strekningen, vil 
dette bidra positivt til trafikksikkerheten.  
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 Det er lagt til grunn 5 trafikkbevegelser med bil pr. boenhet pr. døgn. Dette gir en økning i 
ÅDT fra den nye boligbebyggelsen i området på 65 pr. døgn. Utbyggingen representerer en 
økning i biltrafikken på eksisterende vegnett i området sett i forhold til dagens situasjon. 
 
7.4 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  

Vann og avløp knyttes til eksisterende kommunaltekniske anlegg jfr. rekkefølgekrav 
 
7.5 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  

Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel. 
 
7.6 Avfallshåndtering 

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

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Avfallsbehandling x  2 3 Gul  

Det legges imidlertid opp til en felles løsning for boligene enten med fellescontainere i 1. 
etasje eller på bakkeplan i UA1 og UA2. Bestemmelsene åpner for at det kan etableres areal 
til søppelhåndtering (søppelskur eller lignende) i nærhet til inngangspartier til leilighetene. 
 
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. 

Planlagte leiligheter er utformet som tilgjengelig boenhet, jfr. TEK10. Felles innganger til 
boligene ligger på bakkeplan med planfri adkomst. Boliger som har inngang en etasje eller 
mer opp fra bakkeplan, er tilgjengelig med heis i handicap-størrelse. Leilighetene er utformet 
med rullestolsirkel på bad, gang, soverom og terrasser.  
 
Alle nye leiligheter bygges som tilgjengelig boenhet i henhold til TEK10. Dette gjør at 
området som helhet er veldig attraktivt for alle typer aldersgrupper og brukergrupper, noe 
som kan gi en god miks av ulike type mennesker i ulik alder. Bakkebø-området har en bratt 
topografi, noe som vanskeliggjør universelt utformede gang- og uteareal. 
 
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  
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Område for ute og oppholdsareal x  1 1 Grønn  

Barn og unge har nok benyttet området til lek tidligere, da planområdet omfattet privat skole. 
Skolen hadde imidlertid begrenset uteareal og var ikke vel utstyrt med lekeapparater og 
lignende.  Like utenfor planområdet er det i områdeplanen for Slettebø – Bakkebø området 
regulert et større friluftsområde med opparbeidede turstier og områder egnet for frilek. I 
tillegg har området nærhet til kommunal barnehage og idrettsanlegg. Det legges ikke opp til 
felles lekeareal innenfor planområdet, men det åpnes for at innenfor felles uteopphold (UA1, 
UA2 og UA3) kan det etableres sandkasse m.m. for de minste barna. 
 
Boligene disponerer også felles uteoppholdsareal på bakkeplan, UA1, UA2 og UA3, rundt 
boligen. Arealet skal opparbeides og møbleres med benker, bord og vegetasjon som innbyr 
til uteopphold.  

Uteoppholdsareal Areal (m²) 

Felles areal på bakkeplan 693 

Felles takterrasse 190 

Sum fellesarealer 883 

  

Private balkonger/terrasser pr. boenhet 12 - 32  

  

Anslått uteareal pr. boenhet 80 - 100 

 
Hver boenhet disponerer til sammen 80-100 m² uteoppholdsareal, herunder private terrasser 
og andel av fellesarealer. Dette er lavere enn kommuneplanens minstekrav til 
uteoppholdsareal utenfor sentrum som er satt til 150 m² pr. boenhet. Kvaliteten på 
uteområdene vurderes i følge tiltakshaver  å være gode og er planlagt slik at dette skal være 
en bokvalitet som hever leilighetsbygget. I tillegg har leilighetsprosjektet nærhet til ulike 
nærmiljøanlegg så som idrettsbane, barnehage, skatepark samt stort flott turterreng med 
anlagte turstier rundt Langevannet. 
 
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. 

Aktuell støy vil komme fra biltrafikk. Nye boliger bygges i henhold til TEK10 med hensyn på 
støyskjerming. Støysituasjonen må imidlertid beregnes mer nøyaktig i byggesaken når 
detaljerte byggetegninger foreligger. 
 
 
 
10.3 Ras 
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Hendelse/Situasjon 

Fare 

tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Masseras/-skred  x 1 1 Grønn  

Snø-/isras  X 1 1 Grønn  

Flomras  X 1 1 Grønn  

Det er ikke vist i skrednett og en er heller ikke kjent med slike forhold fra området. 
 
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  3 2 RØD Ivaretatt 

gjennom 

hensynssone 

og 

bestemmelse. 

Sør i planområdet krysser eksisterende høyspentlinje. I forbindelse med områdeplanen for 
Slettebø – Bakkebø området er det utarbeidet en vurdering for elektromagnetiske felt for 
kraftlinjen som krysser planområdet. Statens strålevern sine retningslinjer for byggegrense til 
høyspentanlegg og utredning gjelder fortrinnsvis for boliger, skoler og/eller barnehager. 
Retningslinjen setter grenseverdien til 0,4 µT som utredningsnivå for mulige tiltak og 
begrensninger som viser merkostnader og andre ulemper.  
 
Planforslaget viderefører områdeplanens bestemmelser knyttet til byggegrense for varig 
opphold og uteoppholdsarealer.  Med dagens strømstyrke er det elektromagnetiske feltet her 
på 0,21 µT (årsgjennomsnittsbelastning). Dette er da godt innenfor grenseverdien angitt i 
retningslinjen. 
 
Dersom magnetfeltet ved nybygg, nye anlegg eller bruksendring til varig opphold blir over 0,4 
µT, skal det vurderes å sette inn tiltak for å redusere nivået.  Dette er ikke et byggeforbud, 
men et utredningsnivå. Ved vesentlig økning av strømstryke skal netteier utrede om dette er 
forsvarlig i forhold til omgivelsene. Forholdet knyttet til magnetfelt er sikret i bestemmelsen 
punkt 4.1 bokstav e) og 7.2 a-d).   
 
10.7 Brann og eksplosjonsfare 
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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 jfr. planbeskrivelsen/ROS.  
 
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. 
 
12.2 Naturverdier og rødlistart 
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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  

Planområdet ligger i område på Bakkebø hvor flere bygninger er bevaringsverdige. 
Eksisterende bygning på tomta er i gjeldende områdeplan regulert til å inngå i planen.  
I  denne detaljreguleringen foreslås bygningen ombygd til boliger. Bygningens volum og 
hovedform bevares, men det tillates endringer i vindusfasader og med balkonger. 
Sammenlignet med i dag, vil den foreslåtte ombyggingen ha positiv innvirkning for 
opplevelsen av området. 
 
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. Se eget pkt. om estetikk i planbeskrivelsen. 
 
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  
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Tilpassning til eksisterende 

omgivelser 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. Se eget pkt. om estetikk i planbeskrivelsen og dette 
vurderes som ivaretatt i planen.. 
 
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  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
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. 
 
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  

Det er så langt i planprosessen ikke fremkommet momenter som indikerer at planen vil ha 
urimelige eller vesentlige konsekvenser for naboer når det gjelder endring av utsikt og 
lignende.   
 
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  

Utearealene har ulike solforhold. Siden tomten er østvendt er de beste solforhold tidlig på 
dagen. Varighet av ettermiddagssol avhenger av årstiden. Forholdene vurderes som 
tilfredsstillende. Alle boliger er planlagt med egen balkong med gunstige solforhold. 
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Fellesområdene i planen har tilfredsstillende solforhold, og er planlagt som et felles 
uteoppholdsrom med muligheter for etablering av lekeareal for de minste barna. Utearealet 
vil med dette kunne fungere som en naturlig møteplass sentralt i området. Kvaliteten på 
uteområdene vurderes som gode og er planlagt slik at dette er en bokvalitet som er 
styrkende for utbyggingen av området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

Grøne Bråden skole og Lagård ungdomsskole har ledig kapasitet. Økning med 13 boenheter 
i området vurderes ikke å ha avgjørende konsekvenser for skolekapasiteten. 
 
Området er relativt sentrumsnært, samt nært til kollektivknutepunkt på Eie med buss og 
jernbane. 
 
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 
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kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder i 
hovedsak innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder.  
 
Rådmannen vurderer ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 
heller ikke at ev. avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
 
I forbindelse med denne planen vurderes det som ønskelig og nødvendig at det inngås 
utbyggingsavtale jfr. at det ligger rekkefølgetiltak knyttet til kryss og lignende mot fylkesvegen 
i områdeplanen samt at det skal gjøres omlegging av hovedadkomstvegen gjennom 
området. 
 
14. NATURMANGFOLD 

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Naturmangfold  X 1 1 Grønn  

Ut fra registreringen som ligger i naturbasen, er det ingen særskilte forekomster innenfor 
området. Planområdet er utbygd, og det er lite igjen av naturlig jordsmonn på tomten.  
 
Kunnskapsgrunnlaget i forhold til naturlig mangfold vurderes å være tilstrekkelig opplyst i 
henhold til Naturmangfoldloven § 8. Føre-var-prinsippet etter § 9 vurderes derfor ikke å 
komme til anvendelse. Viktig økosystem vurderes ikke å være truet. Ytterligere vurderinger 
av tiltakets påvirkning av økosystemet etter § 10 vurderes derfor ikke påkrevd. Dekking av 
kostnader for å hindre skader etter § 11 vurderes ikke som aktuell problemstilling og 
spesielle tiltak etter § 12 vurderes likedan som ikke aktuelt. Tiltaket vurderes dermed ikke i 
vesentlig grad å være i konflikt med intensjonene i Naturmangfoldloven §§ 8-12. Med 
bakgrunn i dette vurderes det ikke som nødvendig med restriksjoner eller særskilte tiltak i 
forhold til naturlig mangfold. 
 

15. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner.  
 
En vurderer at en i planen har funnet en hensiktsmessig avveining mellom fordeler og 
ulemper og der utbyggingen ivaretar hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en 
tilfredsstillende måte. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut i tråd med fremlegg til vedtak. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 
~ o ~ 
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Alternative løsninger: 
Forslag til reguleringsendring for detaljreguleringsplan for boliger gnr 45 bnr 271 - Del av 
Slettebø - Bakkebø området med kart og bestemmelser datert 19.01.2015 sendes på høring 
og legges ut til offentlig ettersyn med følgende tillegg i: 
 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10. 

 
 
 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter - vedlagt saken: 

Dok.nr Tittel på vedlegg 

379669 2472 bestemmelse.pdf 

379671 2472 planbeskrivelse.pdf 

379672 2472 plankart_justert.pdf 

379674 2472 vedlegg 2- merknader til planoppstart.pdf 

379676 2472 vedlegg 4 - merknader utvidet varsling.pdf 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 I 18.12.2013 
Kristiansen & Selmer-
Olsen 

Referat fra oppstartsmøte 11.12.13 - endring fra 
undervisning til boliger - Slettebø-
Bakkebøområdet 

2 I 07.01.2014 
Kristiansen & Selmer-
Olsen 

Varsel om oppstart av planarbeid 
reguleringsendring for boliger gnr. 45 bnr. 27 - d 
el av Slettebø - Bakkebøområdet. 

3 I 03.02.2014 Lyse Elnett AS 
Svar - oppstart av reguleringsendring for boliger 
på gnr. 45 bnr. 27, Slettebø 

4 X 05.02.2014 
Kristiansen & Selmer-
Olsen 

Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. 
reguleringsendring for boliger gnr. 45 bnr. 27 - 
del av Slettebø - Bakkebøområdet 

5 I 07.02.2014 
Rogaland 
Fylkeskommune 

Uttalelse reguleringsendring for boliger gnr. 45 
bnr. 271 

7 I 26.09.2014 
Kristiansen & Selmer-
Olsen 

Varsel om utvidelse av planområde - 
reguleringsendring for boliger gnr. 45 bnr. 271, 
del av Slettebø - Bakkebøområdet 

6 I 29.09.2014 
Kristiansen & Selmer-
Olsen 

Oppstartsmelding reguleringsendring for boliger 
gnr 45, bnr 271, del av Slettebø - Bakkebø 

8 I 20.10.2014 Lyse Elnett AS 
Svar på varsel om reguleringsendring for gnr. 45 
bnr. 271, del av Bakkebøområdet, Slettebø 

12 I 20.10.2014 Statens vegvesen 
Uttalelse til melding om reguleringsendring for 
boliger på gnr. 45 bnr. 271 Slettebø - Bakkebø 

9 I 21.10.2014 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Innspill til varsel om oppstart av planarbeid - gnr. 
45 bnr. 271 reguleringsendring for boliger - del av 
Slettebø-Bakkebø - Eigersund kommune 

11 I 22.10.2014 Rogaland Uttalelse til regulelringsendring for boliger på 
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fylkeskommune Slettebø/Bakkebøområdet gnr.45 bnr. 271 

13 I 20.01.2015 
Kristiansen & Selmer-
Olsen 

Innsendelse av plan - detaljreguleringsplan for 
gnr 45 bnr 271 - del av Slettebø - Bakkebø 
området 

 
 
 
 
 
 
 
Parter i saken: 

                 

 Bakkebø Borettslag Postboks 6304305    

 Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND  

 HEIMEN BOLIGPARK AS Elvegaten 23 4370 EGERSUND  

 TØRNQVIST OLE Holan 13 4373 EGERSUND  

 
 
 
 
 
 


