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Detaljregulering for gang og sykkelvei langs Rv 42 gnr. 45 bnr. 1, 2, 
4,17, 240 m.fl. - Slettebø - 2. gangsbehandling 
   
 

Sammendrag: 
Forslag til detaljregulering for gang- og sykkelveg langs vestsiden av Krossmoveien har vært 
til offentlig ettersyn. Planforslaget er et ledd i ønske om å få en sammenhengende gang og 
sykkelvei fra Egersund sentrum til Krossmoen. Avklaringer i forhold til endelig utforming av 
plankart og bestemmelser har blitt gjort helt opp til skrivefrist og plankartet og bestemmelser 
er derfor ikke justert i tråd med vedtaket. Dette vil bli gjort før planen skal kunngjøres. Det 
haster å få planen frem for endelig behandling jfr. at det neste kommunestyret er i mars 2015 
og en ønsker å komme videre med ferdigstillelse. En har derfor prioritert å få gjort de 
nødvendige avklaringene slik at den kan fremmes for behandling. Rådmannen vurderer at 
planen ivaretar de nødvendige hensyn og anbefaler at planen vedtas i tråd med fremlegg til 
vedtak.  
 
Saksgang: 
PTU innstiller til kommunestyret som fatter avgjørelse i saken. 
  

 

Rådmannens forslag til vedtak 18.11.2014: 
Forslag til detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Rv 42 på Slettebø  gnr 45 bnr 1, 
2,4,17,240  m.fl. –  med kart og bestemmelser blir vedtatt med følgende endringer i: 
Kart 

1. Hensynssone høyspent vises med avstand til og med 18 meter fra senter 
høyspentmast. 

2. Avkjørselen fra gnr/bnr 45/49 mot rv. 42 vises med formålet stengt avkjørsel uten pil i 
plankartet, ny avkjørsel for 45/49  vises  tråd med slik den er avtalt og opparbeidet 
med grunneier. 

3. Det reguleres inn et midlertidig anleggsareal på 5 m langs vestsiden av gang og 
sykkelvegen. 

4. Avkjørsler som krysser gang og sykkelveg må gis eget formål. Arealet skal ha formål 
kjørevei og avkjørselspilen fjernes. Det må legges inn målsatte siktlinjer og siktsoner i 
alle avkjørslene. Minimum svingradius skal være 6 m 

5. Kun regulerer halve vegbredden (vestsiden). 
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6. Avkjørsel fra gnr/bnr 45/17 (ovenfor Vegstasjonen) fjernes fra planen og vises med 
formålet stengt avkjørsel uten pil. 

7. Avkjørsler - formålet må være enten privat eller offentlig og påføres kartet med privat 
(p_ eller f_) offentlig (o_). 

8. Hensynssone støy innarbeides. 
 

Bestemmelser  
9. «Før det tillates tiltak eller inngrep i planområdet nærmere høyspentlinjen enn 30 

meter skal Lyse elnett ha saken til uttale.» 
10. «Veger merket som privat p_veg  eller felles f_veg   skal ikkeovertas av kommunen.» 
11. : «Støyskjermingstiltak Støyvurderinger for støyømfintlig bebyggelse skal utføres i 

samsvar med anbefalingene i «Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442 (2012)» og veilederen til denne «M-128 (2014)», samt 
Vegdirektoratets rundskriv for praktisering i Statens vegvesen (SVEIS 2004/047879-
033). Prosjektet defineres som et miljø- og trafikksikkerhetstiltak og utløser ikke noen 
økning i støynivå, og det skal derfor bare vurderes støytiltak på støyømfintlig 
bebyggelse i rød støysone. Støygrensene skal overholdes, så langt det er teknisk 
mulig og økonomisk forsvarlig etter kost-nytte- vurderinger.» 

12. «Gang- og sykkelvegen må anlegges slik at den kan tåle flomsituasjon.» 
 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.12 
 
 
 
15.12.2014 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Tor Olav Gya (SP) foreslo slikt vedtak: 
"Punkt 3 gis følgende tillegg: 3. I anleggsperioden reguleres det inn et midlertidig anleggsareal på 5 
m langs vestsiden av gang og sykkelvegen. 
  
 
Votering: 
Innstilling fra PTU med Gyas tillegg enstemmig vedtatt. 
 
 
KS-083/14 Vedtak: 
 

Forslag til detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Rv 42 på Slettebø  gnr 45 bnr 
1, 2,4,17,240  m.fl. –  med kart og bestemmelser blir vedtatt med følgende endringer i 
Kart: 

1. Hensynssone høyspent vises med avstand til og med 18 meter fra senter 
høyspentmast. 

2. Avkjørselen fra gnr/bnr 45/49 mot rv. 42 vises med formålet stengt avkjørsel uten pil i 
plankartet, ny avkjørsel for 45/49  vises  tråd med slik den er avtalt og opparbeidet 
med grunneier. 

3. I anleggsperioden reguleres det inn et midlertidig anleggsareal på 5 m langs 
vestsiden av gang og sykkelvegen. 

4. Avkjørsler som krysser gang og sykkelveg må gis eget formål. Arealet skal ha formål 
kjørevei og avkjørselspilen fjernes. Det må legges inn målsatte siktlinjer og siktsoner i 
alle avkjørslene. Minimum svingradius skal være 6 m 
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5. Kun regulerer halve vegbredden (vestsiden). 
6. Avkjørsel fra gnr/bnr 45/17 (ovenfor Vegstasjonen) fjernes fra planen og vises med 

formålet stengt avkjørsel uten pil. 
7. Avkjørsler - formålet må være enten privat eller offentlig og påføres kartet med privat 

(p_ eller f_) offentlig (o_). 
8. Hensynssone støy innarbeides. 
9. Tilrettelegging for eventuell kryssing av veien tas med i planen. 

 
 

Bestemmelser  
10. «Før det tillates tiltak eller inngrep i planområdet nærmere høyspentlinjen enn 

30 meter skal Lyse elnett ha saken til uttale.» 
11. «Veger merket som privat p_veg  eller felles f_veg   skal ikkeovertas av 

kommunen.» 
12. : «Støyskjermingstiltak Støyvurderinger for støyømfintlig bebyggelse skal 

utføres i samsvar med anbefalingene i «Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442 (2012)» og veilederen til denne «M-128 (2014)», 
samt Vegdirektoratets rundskriv for praktisering i Statens vegvesen (SVEIS 
2004/047879-033). Prosjektet defineres som et miljø- og trafikksikkerhetstiltak 
og utløser ikke noen økning i støynivå, og det skal derfor bare vurderes 
støytiltak på støyømfintlig bebyggelse i rød støysone. Støygrensene skal 
overholdes, så langt det er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig etter kost-
nytte- vurderinger.» 

13. «Gang- og sykkelvegen må anlegges slik at den kan tåle flomsituasjon. 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 
 
Vedtaket er enstemmig. 

 
 
 
 

 
 
09.12.2014 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
TOR OLAV GYA (SP) foreslo: 
 «Nytt punkt i rådmannens innstilling: 

Kart: 
Tilrettelegging for eventuell kryssing av veien tas med i planen.» 

  
Votering: 
Rådmannens innstilling med Gyas forslag til nytt punkt enstemmig vedtatt. 
 
PTU-231/14 Vedtak: 
 
 Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:  

 
Forslag til detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Rv 42 på Slettebø  gnr 45 bnr 1, 
2,4,17,240  m.fl. –  med kart og bestemmelser blir vedtatt med følgende endringer i: 
Kart 
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1. Hensynssone høyspent vises med avstand til og med 18 meter fra senter 
høyspentmast. 

2. Avkjørselen fra gnr/bnr 45/49 mot rv. 42 vises med formålet stengt avkjørsel uten pil i 
plankartet, ny avkjørsel for 45/49  vises  tråd med slik den er avtalt og opparbeidet 
med grunneier. 

3. Det reguleres inn et midlertidig anleggsareal på 5 m langs vestsiden av gang og 
sykkelvegen. 

4. Avkjørsler som krysser gang og sykkelveg må gis eget formål. Arealet skal ha formål 
kjørevei og avkjørselspilen fjernes. Det må legges inn målsatte siktlinjer og siktsoner i 
alle avkjørslene. Minimum svingradius skal være 6 m 

5. Kun regulerer halve vegbredden (vestsiden). 
6. Avkjørsel fra gnr/bnr 45/17 (ovenfor Vegstasjonen) fjernes fra planen og vises med 

formålet stengt avkjørsel uten pil. 
7. Avkjørsler - formålet må være enten privat eller offentlig og påføres kartet med privat 

(p_ eller f_) offentlig (o_). 
8. Hensynssone støy innarbeides. 
9. Tilrettelegging for eventuell kryssing av veien tas med i planen. 

 
 

Bestemmelser  
10. «Før det tillates tiltak eller inngrep i planområdet nærmere høyspentlinjen enn 30 

meter skal Lyse elnett ha saken til uttale.» 
11. «Veger merket som privat p_veg  eller felles f_veg   skal ikkeovertas av kommunen.» 
12. : «Støyskjermingstiltak Støyvurderinger for støyømfintlig bebyggelse skal utføres i 

samsvar med anbefalingene i «Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442 (2012)» og veilederen til denne «M-128 (2014)», samt 
Vegdirektoratets rundskriv for praktisering i Statens vegvesen (SVEIS 2004/047879-
033). Prosjektet defineres som et miljø- og trafikksikkerhetstiltak og utløser ikke noen 
økning i støynivå, og det skal derfor bare vurderes støytiltak på støyømfintlig 
bebyggelse i rød støysone. Støygrensene skal overholdes, så langt det er teknisk 
mulig og økonomisk forsvarlig etter kost-nytte- vurderinger.» 

13. «Gang- og sykkelvegen må anlegges slik at den kan tåle flomsituasjon. 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 
 
Vedtaket er enstemmig. 

 

 
 
 
 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 

268/13 Planteknisk utvalg 10.12.2013 

PTU-268/13 Vedtak: 
Planteknisk utvalg vedtar å legge forslag til detaljregulering for gang- og sykkelveg – gnr 45 
bnr 2 m.fl. – Krossmoveien - Slettebø med kart og bestemmelser datert xxx ut til høring og 
offentlig ettersyn med følgende endring: 

1. Før planen legges ut til offentlig ettersyn skal følgende korrigeres: Plangrensen 
utvides til å gjelde omlegging av privat adkomstvei til bl.a. gnr.45 bnr.49, samt ny 
adkomst til eiendom som får sin adkomst stengt. 
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Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.11, jf 12.10. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaljregulering for gang og sykkelvei gnr. 45 bnr. 2 m.fl. - Krossmoveien, 
Slettebø - 2. gangsbehandling 

 
1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 
Forslag til reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg på Slettebø lå i utgangspunktet innenfor 
det merkede området  på kartet. Dette er i forbindelse med 1. gangsbehandlingen utvidet i 
den nordre delen for å vise omlegging av privat adkomstvei til bl.a. gnr.45 bnr.49, samt ny 
adkomst til eiendom som får sin adkomst stengt 
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2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET 

 
2.1 Gjeldendekommuneplan og  reguleringsplaner 
for området 
 
Gjeldende kommuneplan for Egersund 
sentrumsdel, vedtatt i 20.06.2010 viser arealet 
avsatt til landbruk, natur, og friluftsområde samt 
reinsdyrdrift, og fremtidig gang- og sykkelveg, 
hensynssone for landbruk og faresone for 
flomfare. 
 
Planområdet er i all hovedsak ikke regulert med 
unntak av et mindre areal helt i nord ved gnr 45 
bnr 49 detaljregulering for transformatorstasjon –
Slettebø.  
 
3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 
Planen er lagt ut til offentlig ettersyn og er sendt til 

grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende og på 
kommunens hjemmeside. 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 J 

2.  Felles brukerutvalg 
(Seniorrådet/RFF) 

 Ingen merknad O 

3.  Lyse elnett  Merknad J 

4.  Felles brukerutvalg  Ingen merknad O 

Private merknader 

5.  Sigmund Slettebø  Merknad D 

6.  Jan Sigurd Dversnes  Merknad D 

INNSENDTE MERKNADER 

 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 
1.  Statens Vegvesen  Avkjørselen fra gnr/bnr 45/49 

mot rv. 42 må fjernes og 
vises med formålet stengt 
avkjørsel uten pil i plankartet. 

 Det må reguleres inn et 
midlertidig anleggsareal på 
5-10 m langs vestsiden av 
gang og sykkelvegen. 

 Avkjørsler som krysser gang 
og sykkelveg må gis eget 
formål. Arealet  skal ha 
formål kjørevei og 
avkjørselspilen fjernes. Det 
må legges inn målsatte 

J 
 
 
 
J 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 

Rådmannen viser til at det er kommet 
til enighet med grunneier og dette 
innarbeides i plankartet før planen 
kunngjøres.  
Det vises et areal som midlertidig 
anleggsareal på 5 meter langs 
vestsiden av riksvegen. 
 
Dette vil bli innarbeidet i planen før 
den blir kunngjort. 
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siktlinjer og siktsoner i alle 
avkjørslene. Minimum 
svingradius skal være 6 m 

  Planbeskrivelsen må omtale 
hvordan man vil legge til rette 
for tilgang til gang- og 
sykkelvegen fra motsatt side 
av vegen. 
 

 Vi anbefaler at man kun 
regulerer halve vegbredden 
(vestsiden). 

 Vi forutsetter at gang- og 
sykkelvegen kobles til gang- 
og sykkelveg i gjeldende 
reguleringsplan i sør. 

 Avkjørsel fra gnr/bnr 45/17 
kan fjernes fra planen og 
vises med formålet stengt 
avkjørsel uten pil i plankartet. 

 Følgende bestemmelse 
legges inn jfr. støykrav: 
«Støyskjermingstiltak 
Støyvurderinger for 
støyømfintlig bebyggelse 
skal utføres i samsvar med 
anbefalingene i 
«Retningslinje for behandling 
av støy i arealplanlegging, T-
1442 (2012)» og veilederen 
til denne «M-128 (2014)», 
samt Vegdirektoratets 
rundskriv for praktisering i 
Statens vegvesen (SVEIS 
2004/047879-033). 
Prosjektet defineres som et 
miljø- og 
trafikksikkerhetstiltak og 
utløser ikke noen økning i 
støynivå, og det skal derfor 
bare vurderes støytiltak på 
støyømfintlig bebyggelse i 
rød støysone. Støygrensene 
skal overholdes, så langt det 
er teknisk mulig og 
økonomisk forsvarlig etter 
kost-nytte- vurderinger.» 

 Avkjørsler - formålet må 
være enten privat eller 
offentlig. 

 

 
 
 
O 
 
 
 
 
 
J 
 
 
J 
 
 
 
J 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 

 
 
 
Dette er noe som en vil måtte 
diskutere med Statens Vegvesen i det 
videre arbeidet med 
detaljprosjektering. Det vil være viktig 
at en får en avklaring av kryssing til 
Vegstasjonen til Statens Vegvesen.  
Dette innarbeides i endelig plankart. 
 
 
Tas til etterretning. 
 
 
 
Dette vil bli innarbeidet i planen før 
den blir kunngjort. 
 
 
Er innarbeidet i forslag til vedtak og vil 
innarbeides i bestemmelsen før den 
kunngjøres.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formålet påføres plankartet der de 
enten er privat eller offentlig og dette 
påføres kartet med privat (p eller f) 
offentlig (o). Følgende bestemmelse; 
«Veger merket som privat p_veg  eller 
felles f_veg   skal ikke tas over av 
kommunen.» 

2.  Felles brukerutvalg 
(Seniorrådet/RFF) 

 Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til orientering. 

3.  Lyse elnett  Utover sikkerhetssonen på 
18 m er det vesentlig at det 
beskrives at alt arbeid 
nærmere enn 30 m fra 

J Følgende endringer legges inn i kart 
og bestemmelser: 
Hensynssone høyspent vises med 
avstand til og med 18 meter fra senter 
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høyspentlinjen må Lyse 
kontaktes først. 

høyspentmast. 
«Før det tillates tiltak eller inngrep i 
planområdet nærmere høyspentlinjen 
enn 30 meter skal Lyse elnett ha 
saken til uttale.» 

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

Private uttaler 
5.    Protesterer på bredden som 

planen foreslår, både på 
rabatt mellom vei og g/s vei 
og bredden på selve g/s 
veien. I forhold til bredden på 
rabatt og g/s vei på strekket 
fra Egersund jernbanestasjon 
til Museumsveien, er det lagt 
opp til en vesentlig breiere 
vei og midtrabatt. Jeg 
foreslår konkret at 
midtrabatten reduserest til 
2,5 meter og g/s veien til 3 
meter. Jeg ser ingen grunn til 
å utvide bredden, når 
en skal ta av den beste 
matjorda i kommunen. 

 Påpeker at det mangler 
gnr/bnr. i opplistingen av 
berørte eiendommer. 

 Stenging av en av 
avkjørslene til gården  er tatt 
opp med Sigmund Slettebø 
og han har akseptert dette. 
Han skriver følgende: 
Bekrefter med dette at 
avkjøringen til gnr. 45 bnr.17 
til Krossmoveien kan 
stengest. Dette under 
forutsetning av at 
eiendommen gis ny avkjøring 
til Svanevassveien. Den 
omtalte avkjøringen, som 
stengest, ligger tvers over 
avkjøringen til Egersund 
Trafikkstasjon, her må der 
sørges for at gående og 
syklende får en grei adkomst 
til ny g/s vei fra Egersund 
Trafikkstasjon. Har tenkt å 
bruke eksisterende vei. Det 
blir da samme avkjørsel til 
Svanevassveien som de 3 
andre eneboligene som 
ligger sør for 
Svanevassveien. Jeg er 
grunneier til veien som går til 
Svanevassveien, og de 
andre eiendommene har 
bruksrett til denne. 

N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
J 

Rådmannen viser til at planen er 
utformet i tråd med de kravene som 
Statens Vegvesen har for denne type 
anlegg og de kan således ikke 
avvikes jfr. Vegnormalen. En har 
forståelse for det som fremkommer i 
uttalen, men dette styres av 
vegnormalen jfr. at dette er en 
riksveg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rådmannen viser til at dette er rettet i 
overskriften og er enig i at dette bør 
presiseres. 
Tas til etterretning og det er 
innarbeidet i fremlegg til vedtak. Dette 
gjelder en avkjørsel som ligger rett 
ovenfor innkjørselen til vegstasjonen. 
Når det gjelder kryssing er dette noe 
som en har sendt over til SVV for 
videre vurdering og som må avklares i 
det videre prosjekteringsarbeidet. 
 

6.  Jan Sigurd Dversnes   Sykkelstien over min 
eiendom, vil føre til at areal 
på mellom 300 og 400m2 vil 

E En viser til at en har kommet til 
enighet med Dvernes og at denne 
løsningen blir lagt til grunn for 
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forsvinne fra min eiendom. 
Jeg ønsker derfor at areal på 
vestsiden av min eiendom 
som i dag tilhører kommunen 
kan innlemmes i min 
eiendom, og at avkjørsel til 
Svanevassveien 4 og 6 
legges på sørsiden av 
foreslått ny eiendomsgrense. 

justering av plankartet jfr. fremlegg til 
vedtak. 

 
Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 

merknadene innstille på at planen blir vedtatt med 
følgende endringer: 
Kart 

1. Hensynssone høyspent vises med avstand til 
og med 18 meter fra senter høyspentmast. 

2. Avkjørselen fra gnr/bnr 45/49 mot rv. 42 vises 
med formålet stengt avkjørsel uten pil i 
plankartet, ny avkjørsel for 45/49  vises  tråd 
med slik den er avtalt og opparbeidet med 
grunneier. 

3. Det reguleres inn et midlertidig anleggsareal 
på 5 m langs vestsiden av gang og 
sykkelvegen. 

4. Avkjørsler som krysser gang og sykkelveg må 
gis eget formål. Arealet skal ha formål kjørevei 
og avkjørselspilen fjernes. Det må legges inn 
målsatte siktlinjer og siktsoner i alle 
avkjørslene. Minimum svingradius skal være 6 
m 

5. Kun regulerer halve vegbredden (vestsiden). 
6. Avkjørsel fra gnr/bnr 45/17 fjernes fra planen 

og vises med formålet stengt avkjørsel uten 
pil. 

7. Avkjørsler - formålet må være enten privat 
eller offentlig og påføres kartet med privat (p 
eller f) offentlig (o). 

8. Hensynssone støy vises – gul sone. 
 
Bestemmelser  

9. «Før det tillates tiltak eller inngrep i 
planområdet nærmere høyspentlinjen enn 30 
meter skal Lyse elnett ha saken til uttale.» 

10. «Veger merket som privat p_veg  eller felles 
f_veg   skal ikke overtas av kommunen.» 

11. : «Støyskjermingstiltak Støyvurderinger for 
støyømfintlig bebyggelse skal utføres i 
samsvar med anbefalingene i «Retningslinje 
for behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442 (2012)» og veilederen til denne «M-128 
(2014)», samt Vegdirektoratets rundskriv for 
praktisering i Statens vegvesen (SVEIS 
2004/047879-033). Prosjektet defineres som 
et miljø- og trafikksikkerhetstiltak og utløser 
ikke noen økning i støynivå, og det skal derfor 
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bare vurderes støytiltak på støyømfintlig bebyggelse i rød støysone. Støygrensene 
skal overholdes, så langt det er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig etter kost-
nytte- vurderinger.» 

12. «Gang- og sykkelvegen må anlegges slik at den kan tåle flomsituasjon.» 
 
4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET OG HENSIKTEN MED PLANEN 
Hensikten med planen er å få etablert gang- og sykkelveg fra krysset Museumsveien og 
Krossmoeveien som skal sikrere ferdsel for gåing og sykling langs strekningen. Dette vil gi 
økt trygghet for de myke trafikantene og flere vil sykle og gå. 
 
Planområdet ligger ved riksveg 42 som er hovedfartsåren fra Krossmoen til Egersund 
sentrum. Dette er en trafikkert strekning med mye biltrafikk og det ferdes syklister langs 
strekket.  Planområdet omfatter i om lag 30 dekar. Planområdet er begrenset til arealet fra 
midten av Rv 42  til ytterkant skulder av g/s-veg samt midlertidig anleggsareal. Nødvendig 
skråningsareal og areal i forbindelse med avkjørsler, frisiktsoner, kryss er tatt med.  
 
5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN 
I reguleringsplanen er vegen regulert fra dagens vegkant fra østre del av rv42 med 7,5 meter 
til vegformål. Mellom riksveg og g/s-veg er det avsatt 3,0 en meters sone etter krav til 
adskillelse mellom kjøreveg og g/s-veg. Selve g/s-vegen er regulert med en bredde på 3,5 
meter etter vegnormal 017. Denne kan i følge reguleringsbestemmelsene opparbeides med 
en asfaltert bredde på 3 meter, men skulderbredde på minimum 0,25 meter kommer i tillegg.  
 
Premissene for bredden på kjøreveg og g/s-veg er lagt i vegnormal 017 og Statens 
vegvesens krav. På vegstrekningen er det i dag skiltet fart 70 km/t. Vegnormalens krav er 
utformet for blant annet å unngå/ redusere ulemper knyttet til sølesprut, støy, avgasser, 
vindsug og lufttrykk fra større kjøretøy, og vindkast generelt. G/s-vegen skal i tillegg kunne 
oppfattes som trygg i hastigheter opp til 30 km/t.  

5.1 Avkjørsler og vegkryss 

Adkomstveg til gårdsbrukene blir i prinsippet ikke endret. Hver avkjørsel vil bli regulert med 
tillatt avkjørsel over gang- og sykkelveg og det er lagt inn frisiktssoner til rv 42 og til gang- og 
sykkelveg i henhold til vegnormalen. Avkjørsler som skal stenges vises i plankartet i tråd 
med tegneregel. 
 
5.2 Gang og sykkelveg 
Planen regulerer i prinsippet areal fra østre vegkant og ut til teoretisk fyllingsutslag for g/s-
vegen (7,5m + 3,0m + 3,5m + 0,5m + landbruksareal/ skråningsutslag). Videre legges inn et 
midlertidig anleggsareal på 5 meter. Areal som fremdeles skal tilligge de respektive 
landbrukseiendommene er ikke regulert. Følgende standardkrav stilles jfr. vegnormalen: 

- Gang- og sykkelvegen skal bygges med 3,5 m bredde derav 0,5 meter til skuldre. 
- Anlegget skal tilpasses eksisterende anlegg i begge ender 
- Det skal tilstrebes 4 x 20 m sikt i kryss og avkjørsler til gang- og sykkelveg. 
- Gang og sykkelvegen skal ha lys 
- Det bør vurderes å plante en trerekke langs deler av gang- og sykkelvegen, på siden 

mot jordet. 
- Stigningsforhold på g/s-vegen vil bli lagt etter norm for universell utforming og ikke 

overstige 1:20 da området er tilnærmet flatt. 
 
6. TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt  
Alle frisiktsonene i vegkryss og avkjørsler er markert på plankartet med frisiktslinjer. Krav til 
frisikt i frisiktsonene følger kravene fra Statens Vegvesen. 
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6.2 Byggelinje 
Er vist i planen i den grad dette er nødvendig. 
 
6.3 Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Ulykke i av-/påkjørsler  x  1 1 Grønn Ivaretatt i plan 

og 

bestemmelser 

Ulykke med gående/syklende  X  1 1 Grønn  

Andre ulykkespunkter X  1 1 Grønn  

Byggelinje mot veg X  1 1 Gul  

Planen vil bedre trafikksikkerheten. 
 
6.4 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  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.5 Fremføring av strøm 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  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6 Avfallshåndtering 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Avfallsbehandling x  1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
7. 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  

Ivaretatt i planen og vil føre til bedret fremkommelighet for alle grupper. 
 
8. BARN OG UNGE 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
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Tilfredsstiller det krav til barn og unge 

– lek m.m 

X  1 1 Grønn  

Område for idrett/lek x  1 1 Grønn  

Trafikksikkerheten for barn og unge vil bli vesentlig forbedret i forbindelse med etablering av 
gang- og sykkel-vegen langs denne delen av Rv 42. E39.  
 
9. SIKKERHET OG BEREDSKAP 
 
9.1 Flom 

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Elveflom/stormflo/høy 

vannstand/bølgeslag 

x  3 2 Gul  

Deler av området er flomutsatt og dette må ivaretas i forbindelse med prosjektering slik at 
gang- og sykkelvegen tåler flom. . Det er ikke registrert ustabile masser innenfor 
planområdet. Ved kryssing av vassdrag må det sikres nødvendig lysåpning for bekk/ elv. 
Dimensjonering tas stilling til i forbindelse med byggeplaner. 
Gang- og sykkelvei må bygges på en slik måte at den kan tåle flom. Dette vil kunne redusere 
vedlikeholdskostnader dersom oppstår flomskade. Lagt inn som en egen bestemmelse i 
planen jfr. fremlegg til vedtak. 
 
9.2 Støy 

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Støv og støy x  2 2 Gul Ivaretatt i 

planen jfr. egen 

bestemmelse. 

Det er beregnet og vurdert vegtrafikkstøy for eksisterende boliger langs strekningen. 
Støyvurderingene er gjort i samsvar med støyretningslinje T-1442 og Vegdirektoratets 
rundskriv for praktisering i Statens vegvesen. Som grunnlag for beregningen er det tatt 
utgangspunkt i en årsdøgntrafikk på 5600, tungtrafikkandel på 13 % og hastighet på 70 km/t. 
Trafikktallene er framskrevet til år 2035 i henhold prognosene i Nasjonal transportplan. 
Støygrensene skal overholdes, så langt det er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig etter 
kost-nytte-vurderinger. 
 
Siden prosjektet gjelder bygging av gang- og sykkelvei og derfor ikke utløser noen økning i 
støynivået, skal støytiltak vurderes etter Vegdirektoratets rundskriv for praktisering av T-1442 
i Statens vegvesen. Utendørs støyskjermingstiltak for bygninger med støyfølsom bruk skal 
gjennomføres dersom støynivået overskrider nedre grense for rød støysone, Lden 65 dB. Se 
også tabell 1. i T-1442. Nivået bringes under Lden 55dB etter tiltak. Dersom boligen har 
støynivå utendørs over Lden 65 dB og innendørs støynivå samtidig er over LpAeq24h 35 dB, 
gjennomføres støytiltak som bringer innendørs støynivå under LpAeq24h 30 dB i 
oppholdsrom.  
 
Støyberegningen viser at det er en bolig langs strekningen som har støynivå over Lden 65 
dB. Boligen på gårds- og bruksnummer 45/49 har et beregnet støynivå på Lden = 68 dB ved 
den mest støyutsatte fasaden. Det vil ikke være hensiktsmessig å sette opp støyskjerm langs 
vegen for en bolig. Når byggeplanen utarbeides må det derfor utredes om det er så høyt 
støynivå på boligens uteområde og/eller innendørs i boligen at det vil være nødvendig å 
utføre avbøtende lokale støytiltak.»  
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Følgende reguleringsbestemmelse legges inn: 
«Støyskjermingstiltak 
Støyvurderinger for støyømfintlig bebyggelse skal utføres i samsvar med anbefalingene i 
«Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 (2012)» og veilederen til 
denne «M-128 (2014)», samt Vegdirektoratets rundskriv for praktisering i Statens vegvesen 
(SVEIS 2004/047879-033). Prosjektet defineres som et miljø- og trafikksikkerhetstiltak og 
utløser ikke noen økning i støynivå, og det skal derfor bare vurderes støytiltak på 
støyømfintlig bebyggelse i rød støysone. Støygrensene skal overholdes, så langt det er 
teknisk mulig og økonomisk forsvarlig etter kost-nytte- vurderinger.» 
 
9.3 Ras 

 

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  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.4 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 jfr. ROS. 
 
9.5 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. 
 
 
9.6 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  

Hensynssone og egen bestemmelse er innarbeidet i fremlegg til vedtak jfr. at Lyse har en 
høyspentledning på andre siden av Rv.42. 
 
9.7 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  
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Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.8 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. 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  

Forurensning i sjø  X 1 1 Grønn  

Forurenset grunn   X 1 1 Grønn  

Høyspentlinje/EMS/Stråling  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER 
 
11.1 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. 
 
11.2 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 Eikeskog. 

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 

rødlistart 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.2 Viltområde 
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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. 
 
11.3 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. 
 
 
11.4 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  

Tiltaket vil bedre tilgjengeligheten til friluftsområdet i og rundt Svanevatnet. 
 
11.5 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  2 2 Gul  

Utbyggingen av g/s-vegen medfører nedbygging av ca 5,4 daa dyrket landbruksareal over en 
strekning på 564 meter. Overskuddsjord fra anleggsarbeid kan brukes til jordforbedring eller 
nydyrking i samråd med grunneierne i området. 
 
11.6 Landskapsvern og estetikk 

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  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.7 Terreng og terrengtilpassning 

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. 
 
11.8 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I konflikt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
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med? ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vegetasjon og markslag  X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 

og 

bestemmelser. 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.9 Lokalklima 

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Lokalklima  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.10 Miljøkonsekvenser 

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Miljøkonsekvenser  X 2 1 Grønn Ivaretatt i plan 

og 

bestemmelser. 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.11 Forhold til naboer/tilpassning til omgivelser 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Konsekvenser for naboer X  1 1 Grønn  

Tilpassning til eksisterende 

omgivelser 

x  1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.12 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  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN  

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 at den foreslåtte reguleringsplanen holder seg 
innforbi rammene i kommuneplanenr.  
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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”. 
 
13. 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 gjennomgang i forhold til kjente kilder 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 i løpet av 
planprosessen. 
 
 
 

14. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
Rådmannen viser til at forslag til gang og sykkelveg er et tiltak som er i tråd med 
kommuneplanen for Eigersund kommune.  Rv42 er en viktig ferdselsåre og en vurderer det 
som viktig at en gjennom planen ivaretar gående, syklende og kjørende på en best mulig 
måte.  
 
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner og vurderes som entydig positiv.  
 
En viser til at forslag til reguleringsplan omfatter kun etablering av gang- og sykkelveg samt 
mindre tiltak på strekningen herunder stenging av avkjørsler m.m.. Reguleringsplanen 
medfører ikke endringer i Rv42. 
 
Mht. sikkerhet ivaretar ROS-analysen dette jfr. at det skisseres avbøtende tiltak i nødvendig 
grad (støy, flom og lignende).  
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen vedtas i tråd med fremlegg til vedtak.  
 

15. ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
Ingen kjente for kommunen. Eigersund kommune må forhandle med grunneier om avståelse 
av grunn.  

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

~ o ~ 
 Alternative løsninger: 
Forslag til detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Rv 42 på Slettebø  gnr 45 bnr 1, 
2,4,17,240  m.fl. –  med kart og bestemmelser blir vedtatt med følgende endringer i: 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.12 

~ o ~ 
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Dokumenter - vedlagt saken: 

Dok.nr Tittel på vedlegg 

310674 Gang- og sykkelvei Krossmoveien bestemmelser.doc 

310921 Gang- og sykkelvei Krossmoveien planbeskrivelse.docx 

322321 Plankart 31.01.14.pdf 

369615 Gang- sykkelvei Krossmoveien - Slettebø 

369509 VS: Støyvurdering - Slettebø 

332143 Merknader til høring - detaljregulering gang og sykkelvei Krossmoveien, Slettebø 

331489 
Svar - offentlig ettersyn på detaljregulering for gang- og sykkelvei gnr. 45 bnr. 2 m.fl. 
Krossmoveien, Slettebø 

331487 
Uttalelse til offentlig ettersyn på reguleringsplan - gang- og sykkelvei gnr. 45 bnr. 2 m.fl. - 
Krossmoveien, Slettebø 

330500 
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. detaljregulering for gang og sykkelvei gnr. 45 
bnr. 2 m.fl. - Krossmoveien, Slettebø 

332145 Detaljregulering for gang og sykkelvei Krossmoveien, Slettebø 

369653 SV: Gang- sykkelvei Krossmoveien - Slettebø 

369654 Gang- sykkelvei Krossmoveien - Slettebø 
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Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

2 U 06.03.2013 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat;  
Bjarne Rosenblad;  
Roger Tengsareid;  
Barnas representant i 
plansaker;  
Felles brukerutvalg;  
Rom Eiendom AS;  
Norges statsbaner BA;  
Lyse Energi AS;  
Telenett AS;  
Rogaland 
fylkeskommune;  
Rogaland 
fylkeskommune;  
Nettbuss;  
Jernbaneverket region 
Vest;  
Fylkesmannen i 
Rogaland;  
Dalane friluftsråd;  
Dalane folkemuseum;  
Dalane energi IKS;  
Fylkesmannen i 
Rogaland;  
Statens vegvesen;  
Landbrukskontoret;  
Direktoratet for 

Varsel om oppstart av planarbeid for 
detaljregulering for gang og sykkelvei gnr. 45 bnr. 
2 m.fl. - Krossmoveien, Slettebø- 
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samfunnssikkerhet og 
beredskap;  
Eigersund politistasjon 

1 U 06.03.2013 

SLETTEBØ SIGNY;  
SLETTEBØ SIGMUND;  
PUNTERVOLL KIRSTI;  
HOLAND KRISTEN;  
FJELDE RUNE VIDAR;  
FJELDE BENTE;  
DVERSNES JAN 
SIGURD 

Varsel om oppstart-detaljregulering for gang og 
sykkelvei gnr. 45 bnr. 2 m.fl. - Krossmoveien, 
Slettebø 

4 I 19.03.2013 Dalane folkemuseum 
Vedr. oppstart av planarbeid for gang og 
sykkelvei gnr. 45 bnr. 2 m.fl. 

5 I 04.04.2013 
Rogaland 
fylkeskommune 

Uttalelse detaljregulering for gang og sykkelvei 
gnr. 45 bnr. 2 m.fl. - Krossmoveien, Slettebø 

6 I 08.04.2013 Statens vegvesen 
Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering 
- Gang- og sykkelveg, gnr. 45 bnr. 2 m.fl. - Plan 
20130002 

9 I 08.04.2013 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Uttalelse til planvarsel om regulering av gang- og 
sykkelveg gnr. 45 bnr. 2 m.fl. - Krossmoveien-
Slettebø 

8 I 10.04.2013 Lyse Elnett AS 
Uttalelse til detaljregulering for gang- og 
sykkelvei gnr. 45 bnr. 2 m.fl. - Krossmoen - 
Slettebø 

12 U 02.12.2013 

SLETTEBØ SIGNY;  
SLETTEBØ SIGMUND;  
PUNTERVOLL KIRSTI;  
HOLAND KRISTEN;  
FJELDE RUNE VIDAR;  
FJELDE BENTE;  
DVERSNES JAN 
SIGURD 

Varsel/informasjon om befaring 

13 U 31.01.2014 

SLETTEBØ SIGNY;  
SLETTEBØ SIGMUND;  
PUNTERVOLL KIRSTI;  
HOLAND KRISTEN;  
FJELDE RUNE VIDAR;  
FJELDE BENTE;  
DVERSNES JAN 
SIGURD 

Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering for 
gang og sykkelvei gnr. 45 bnr. 2 m.fl. - 
Krossmoveien, Slettebø 

14 U 31.01.2014 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat;  
Jarle Valle;  
Bjarne Rosenblad;  
Roger Tengsareid;  
Annbjørg Elve 
Skofteland;  
Jone Chr. Omdal;  
Barnas representant i 
plansaker;  
Felles brukerutvalg;  
Lyse Energi AS;  
Telenett AS;  
Rogaland 
fylkeskommune;  

Høring og offentlig ettersyn-Detaljregulering for 
gang og sykkelvei gnr. 45 bnr. 2 m.fl. - 
Krossmoveien, Slettebø 
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Rogaland 
fylkeskommune;  
Nettbuss;  
Jernbaneverket region 
Vest;  
Dalane friluftsråd;  
Dalane folkemuseum;  
Dalane energi IKS;  
Johnny Monsen;  
Anne-Grethe Woie;  
Fylkesmannen i 
Rogaland;  
Statens vegvesen;  
Landbrukskontoret;  
Stian Hiim;  
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap;  
Eigersund politistasjon;  
Dalane Miljøverk 

17 I 13.03.2014 Statens vegvesen 
Uttalelse til offentlig ettersyn på reguleringsplan - 
gang- og sykkelvei gnr. 45 bnr. 2 m.fl. - 
Krossmoveien, Slettebø 

18 I 14.03.2014 Lyse Elnett AS 
Svar - offentlig ettersyn på detaljregulering for 
gang- og sykkelvei gnr. 45 bnr. 2 m.fl. 
Krossmoveien, Slettebø 

19 I 19.03.2014 Sigmund Slettebø 
Merknader til høring - detaljregulering gang og 
sykkelvei Krossmoveien, Slettebø 

20 I 19.03.2014 Jan Sigurd Dversnes 
Detaljregulering for gang og sykkelvei 
Krossmoveien, Slettebø 

23 I 21.10.2014 Statens vegvesen Gang- sykkelvei Krossmoveien - Slettebø 
21 I 07.11.2014 Statens vegvesen Støyvurdering - Slettebø 
25 I 17.11.2014 Sigmund Slettebøe Gang- sykkelvei Krossmoveien - Slettebø 
24 I 17.11.2014 Sigmund Slettebø Gang- sykkelvei Krossmoveien - Slettebø 

26 I 25.11.2014 Statens Vegvesen 
Hvordan legge til rette for tilgang til gang- og 
sykkelvegen fra motsatt side av vegen dvs. 
Vegstasjonen på Slettebø. 

 
 
 
 
 
 
Parter i saken: 

                 

N DVERSNES JAN SIGURD SVANEVASSVEIEN 2 4373 EGERSUND  

N FJELDE BENTE SVANEVASSVEIEN 4 4373 EGERSUND  

N FJELDE RUNE VIDAR SVANEVASSVEIEN 4 4373 EGERSUND  

N HOLAND KRISTEN SVANEVASSVEIEN 6 4373 EGERSUND  

N PUNTERVOLL KIRSTI KROSSMOVEIEN 246 4373 EGERSUND  

N SLETTEBØ SIGMUND KROSSMOVEIEN 264 4373 EGERSUND  

N SLETTEBØ SIGNY KJERJANESET 
SERVICESENTER,KJERJANESVEIEN 

4370 EGERSUND  
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