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Detaljregulering for renseanlegg gnr 99 bnr 2 - Birkeland, Helleland - 1. 
gangsbehandling 
 

Sammendrag: 
Eigersund kommune planlegger et nytt avløpsrenseanlegg på Birkeland, for Helleland sentrum og 
området rundt. Nytt renseanlegg vil erstatte dagens anlegg ved E39 som er gammelt og nedslitt.  
Eksisterende anlegg ligger for nær E39 og kommunen får ikke tillatelse til verken utvidelse eller 
bygging av nytt renseanlegg der. Det er funnet en egnet tomt på den andre siden av Hellelandselva i 
forhold til dagens anlegg og en har fått avtale med grunneier. Atkomst til anlegget er fra 
Birkelandsveien. Det legges vekt på å ivareta landbruksinteressene i området, samt god 
landskapstilpasning av anlegget. Rådmannen viser til at det ikke er fremkommet vesentlig momenter 
i forhold til planen og anbefaler at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til detaljregulering for renseanlegg gnr 99 bnr 2 - Birkeland, Helleland legges ut til offentlig 
ettersyn som fremlagt. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10 
 
 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 05.05.2015 
 
PTU - behandling: 

 
 

Det ble foretatt befaring i saken. 
   ---- 0 ---- 

Votering: 



Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

 
 
 
PTU-089/15 vedtak: 
 

Forslag til detaljregulering for renseanlegg gnr 99 bnr 2 - Birkeland, Helleland legges ut til offentlig 
ettersyn som fremlagt. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.10 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

Saksgang: 
PTU vedtar om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ei. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eigersund.kommune.no/
http://bit.ly/1IywnuF


Detaljregulering for renseanlegg gnr 99 bnr 2 - Birkeland, Helleland - 1. 
gangsbehandling 
 
1. Innledning og bakgrunn 
Forslag til detaljregulering for nytt kommunalt renseanlegg på gnr 99 bnr 2 - Birkeland, Helleland er 
levert inn til behandling og omfatter følgende område: 

 
 

2. Planstatus for området 
 
2.1 Gjeldendekommuneplan og  reguleringsplaner for området 
I kommuneplan 2011-2022 for Egersund - Indre del med Helleland, er planområdet avsatt til LNF-
formål med hensynssone landbruk. Hellelandselva er flomutsatt. Flomutsatte områder ved 200 års 
flom er vist i kommuneplanen med hensynssone H310 flomfare.  
 
Planen omfattes ikke av tidligere reguleringsplan. 
 
3. VARSEL OM OPPSTART 
Planen er varslet 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.  Fylkesmannen i Rogaland · Merknad J 

2.  NVE · Merknad J 

3.  Fiskeridirektoratet · Ingen merknad O 



4.  Jernbaneverket · Merknad J 

5.  Statens Vegvesen · Ingen merknad O 

INNSENDTE MERKNADER 

 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1.  Fylkesmannen i 
Rogaland 

· Aktivt jordbruksområde og er i 
kommuneplanens arealdel vist som 
LNF-område. Hensynet til landbruk 
skal ha fortrinn. I følge skog- og 
landskap er omsøkte område dels 
innmarksbeite og dels fulldyrka 
jord. Fylkesmannen forutsetter at 
det foreligger et begrunnet behov 
for å erstatte eksisterende 
renseanlegg.  

· Legger til grunn at tiltak i 
planområdet ikke fører til 
omdisponering av dyrka jord. Det 
var til varsel vedlagt skisse til 
løsning/plassering av renseanlegg. 
Skissen viser ikke omdisponering av 
dyrket mark. Fylkesmannen er åpen 
for å gå videre med denne løsning.  

J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 

Tatt til etterretning. Detter er 
beskrevet i planbeskrivelsen, 
kapittel 1.1. Dette vurderes 
således å være ivaretatt. 

 
 
 
 
 
 
 
Nytt renseanlegg plasseres i 
hovedsak på areal disponert til 
innmarksbeite. Atkomstveien får 
et marginalt arealbeslag i dyrket 
mark. Det legges imidlertid opp til 
at et areal i sørlige deler av 
planområdet skal opparbeides til 
dyrket mark som kompensasjon 
for etablering av anlegget i 
området. 

2.  NVE · Opplyser at atkomstveien og deler 
av planområdet er flomutsatt. 
Anbefaler at det gjøres en 
ytterligere vurdering av om den 
finnes andre mer egnede arealer for 
nytt renseanlegg. Atkomst til 
anlegget vil være på bro over 
Hellelandselva fra Birkelandsvegen. 
Broen vil kunne bli berørt i en 
eventuell flomsituasjon.  

· Atkomst og ivaretagelse av 
anleggets funksjon ved ulike 
flomsituasjoner er tema som 
vurderes og redegjøres for i ROS-
analysen og planbeskrivelsen. Det 
må gjøres konkrete vurderinger av 
hvilken sikkerhetsklasse dette 
anlegget kommer i (F2 eller F3) jf 
TEK10.  

 
· Opplyser at mangelfull utredning av 

hensynet til flom kan være 

E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nytt renseanlegg plassers på 
flomsikker høyde. Deler av 
Birkelandsveien vil ved en 200 års 
flom kunne være flomutsatt. At 
atkomstveien vurderes som 
flomutsatt vurderes som 
uproblematisk for driften av 
renseanlegget. Dette er beskrevet 
og redegjort for i planbeskrivelsen.  

 
 
 
Flomsituasjonen er avklart i ROS-
analysen, og redegjort for i pkt. 
5.8.2. Nye tiltak innenfor 
flomsonen skal etableres med 
sikring mot 200 års flom dvs. at 
det ivaretar kravet i forhold til F2.  

 
 
 
 
En viser her til at det er 



innsigelsesgrunnlag fra NVE.  

 
 
 
 

· Legger ved sjekkliste for vurdering 
av tema innenfor NVE’s 
forvaltningsområde: 

J 

 
 
 
 
 
 
 
O 

gjennomført flomsonekartlegging i 
tilknytning til dette vassdraget av 
NVE og at denne er lagt til grunn 
for planarbeidet. En  har lagt 
anlegget godt over nivå for 200-
års flom. Dette vassdraget er det 
best karlagte vassdraget i 
kommunen i forhold til flom.  
Tas til orientering og viser til 
planbeskrivelsen der denne er 
utfylt. 

3.  Fiskeridirektoratet · Ingen merknad. O Tas til orientering. 

4.  Jernbaneverket · Opplyser at planområdet ligger 75 
meter fra jernbanelinjen, og at 
tomtegrense for anlegget vil 
komme ca. 120 meter fra 
jernbanesporet. Ut fra deres kart 
kan det se ut som det er fjell i 
området hvor renseanlegget tenkes 
plassert. Det legges opp til 
sprengning i fjell for anlegg under 
bakken. Med bakgrunn i dette 
forutsettes det at det sendes 
nabovarsel hvor sikkerhetsspørsmål 
omkring sprengning tas opp. Det 
stilles forutsetning om at tiltaket 
ikke medfører fare for setninger på 
spor samt at dagens drenssystem 
for jernbanen ikke forstyrres 

J Forholdet til jernbane i forbindelse 
med sprengning av tomta er sikret 
i bestemmelsens § 3. 

5.  Statens Vegvesen · Ingen merknad. O Tas til orientering. 

 
Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene 
innstille på at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
4. Presentasjon av planområdet og hensikten med planen 
Planområdet ligger på Birkeland, på Helleland ca. 13 km nordøst for Egersund. Området omfatter 
fulldyrket jord og innmarksbeite.  Formålet med planarbeidet er å regulere inn tomt til nytt 
renseanlegg på 99/2 med tilhørende atkomstvei og manøvreringsareal. 
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Planområdet omfatter et areal på om lag 14 daa. 



 

5.1  Kommunalt teknisk anlegg 

VA1 omfatter tomt til nytt renseanlegg med tilhørende manøvreringsareal og øvrige tekniske 
installasjoner. Bygningen plasseres med lengderetning nord-sør, og garasjeporter vendt mot sør. 
Tekniske installasjoner utenfor bygningen omfatter i hovedsak nedgravde tanker og barkfilteranlegg. 
Uteanlegget plasseres nord, øst og vest for bygningen. 

  
Renseanlegget kan oppføres med maks grunnflate på 130 m², og med en bygningshøyde på 5,5 
meter over planert terreng. Bygningshøyden kan imidlertid ikke overstige kote 99. Bygningen kan 
oppføres med kjeller. Maks tillatt utnyttelsesgrad på tomta er BYA = 80 %, som inkluderer parkerings-
, og manøvreringsareal samt tekniske installasjoner. 
 
5.2 Veg, kjøreveg, ledningsnett 
V1 omfatter offentlig vei Birkelandsveien. Veien reguleres med dagens veibredde. K1 omfatter ny 
atkomstvei til kommunalt renseanlegg. Veien er privat og reguleres med bredde 4 meter inkl. 
veiskulder. Veien får en stigning på maks 1:8. Veien kan også benyttes som atkomstvei til dyrket 
mark på 99/2 
 
Det legges nye vann- og avløpsledninger som kobles til dagens kommunale ledningsnett i 
Hellelandselva. Nytt ledningsnett kan legges i atkomstvei til renseanlegget eller gjennom 
landbruksområde dersom dette er hensiktsmessig. 
 



5.3 Landbruksformål 
L1 omfatter eksisterende landbruksareal. Østlige deler er opparbeidet til dyrket mark, mens vest er 
innmarksbeite. 
 
6. Teknisk infrastruktur 
 
6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt  
Krav til frisikt følger kravene fra Statens Vegvesens vegnormal. Det legges opp til etablering av 
nødvendig parkeringsareal på egen tomt. 
 
6.2 Byggelinje 
Er vist i planen der dette er nødvendig. 
 
6.3 Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.4 Vann og avløp 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas 

x  1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
8. Barn og unge 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

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

X  1 1 Grønn  

Område for idrett/lek x  1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9. Sikkerhet og beredskap 
 
9.1 Flom 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag 

x  3 3 Rød Ivaretatt i plan og 
bestemmelser. 

Flomutsatte områder er avmerket i plankartet med faresone flom – H320. Det er ikke tillatt å oppføre 
ny bebyggelse innenfor flomsonen. Renseanlegget kan plasseres i sikkerhetsklasse F1 eller F2. 
Renseanlegget bygges på flomsikker høyde og er plassert utenfor definert område for 200 års flom. 
Et avløpsrenseanlegg er koblet opp i driftssystemet og trenger ikke ha en fysisk tilgjengelig kjørbar 
atkomstvei under en flomsituasjon. En flom vil ikke påvirke det nye renseanlegget negativt.  Temaet 
vurderes å være tilstrekkelig vurdert og håndtert i planforslaget. 
 
9.2 Støy 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Støv og støy  x 1 1 Grønn  

Bestemmelsens § 3.4 stiller krav til at Miljøverndepartementets retningslinje for støy i 
arealplanlegging skal legges til grunn. Gjelder både for inne- og utemiljø 
 
9.3 Ras 

 

Hendelse/Situasjon 

Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   



Masseras/-skred  x 1 1 Grønn  

Snø-/isras  X 1 1 Grønn  

Flomras  X 1 1 Grønn  

Ingen kjente som berører ny bebyggelse. 
  
9.4 Vær og vind 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Høyspent/magnetfelt  x 1 1 Grønn  

Ingen kjente. 
 
9.7 Brann og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

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

 X 1 1 Grønn  

Det brukes kjemikalier i driften av renseanlegget. Det er viktig at kjemikalier oppbevares på en 
forsvarlig måte slik at helseskader, brann, eksplosjon og andre ulykker unngås. Det er forbundet 
risiko ved lagring av kjemikalier, og gjeldende regelverk forutsettes fulgt. 
 
9.8 Strategiske områder 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 



 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

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

x  1 2 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/Tiltak 

 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 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

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

 x 1 1 Grønn  

Vil bidra til lettere tilgjengelighet til friluftsområder lenger sør på Eigerøy. 
 
11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk 

x  2 3 Gul Ivaretatt i 
planforslaget. 

I forbindelse med opparbeidelse av tomt til renseanlegg vil overskuddsmasse brukes til å opparbeide 
nye arealer egnet til dyrket mark. Dette blir å regne som en erstatning for tap av dyrket 
mark/innmarksbeite til atkomstvei/anlegget.  
Tomten til nytt renseanlegg beslaglegger 1465 m² innmarksbeite, og atkomstveien beslaglegger 220 
m² dyrket mark. Planen legger opp til at det i forbindelse med anleggelse av anlegget kan 
opparbeides nye arealer til landbruksvirksomhet. Om lag 1200 m² av dagens innmarksbeite sør for 
anlegget kan fylles opp og opparbeides til dyrket mark. Samtidig kan atkomstveien benyttes som 
atkomst til jordbruksarealene. Dette vurderes således å være ivaretatt på en forsvarlig og 
tilfredsstillende måte. 
 
11.6 Landskapsvern og estetikk 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 



 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Terreng x  1 1 Grønn  

Nytt renseanlegg søkes plassert lavest mulig i terrenget for å redusere silhuettvirkning og 
eksponering i landskapet. 
 
11.8 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn 

 X 1 1 Grønn  

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn og heller ikke at ev. avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov 
for konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger” jfr. egen gjennomgang i 
planbeskrivelsen. 
 
13. Naturmangfold 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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 detaljregulering for renseanlegg gnr 99 bnr 2 - Birkeland, Helleland 
vurderes som svært viktig å få på plass for hele Helleland samfunnet. Dagens renseanlegg er gammel 
og utslitt og må moderniseres for å imøtekomme dagens krav til utslipp, HMS m.m.God offentlig 
infrastruktur er viktig for en positiv utvikling på Helleland i forhold til muligheten for å kunne etablere 
nye boliger m.m. 
 
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen ivaretar de hensynene som er sentrale i 
forhold til denne type reguleringsplaner og vurderes som entydig positiv.  
 
Mht. sikkerhet ivaretar ROS-analysen dette jfr. at det skisseres avbøtende tiltak i nødvendig grad.  
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen legges ut til offentlig ettersyn 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    

 
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har 
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes 
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 

 
 

Alternative løsninger:  
Forslag til detaljregulering for renseanlegg gnr 99 bnr 2 - Birkeland, Helleland med bestemmelser og 
kart legges ut til offentlig ettersyn med følgende endringer i: 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.10 
 
 
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
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