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1.0 SAKEN GJELDER 

På vegne av grunneier Frode Teigen fremmer Aros Arkitekter AS forslag til detaljregulering for boliger 

Ørnekula, gnr. 2 bnr. 43 m.fl. på Nordre Eigerøy i Eigersund kommune. Planen tilrettelegger for 

utbygging av totalt 12 eneboliger, garasjer, uthus/naust og en privat småbåthavn med 12 båtplasser 

og tilhørende båthus/felleshus. Hele planområdet er på 51,6 daa.  

Planarbeidet ble påbegynt av Rambøll Arkitektur og Plan i 2012, og overtatt av Aros Arkitekter i 2014. 

 

2.0  GJELDENDE PLANER 

Kommuneplan for Eigersund 2011 – 2022 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan vist som lnf-område, boligområde, og fremtidig 

næringsvirksomhet. Planområdet grenser i nord til hensynssone for landbruk.  

Det foreligger ikke reguleringsplan for området. 

 

Følgende reguleringsplaner grenser til planområdet:   

Midtbrød, del av gnr. 2 bnr. 20 

Færevik, gnr. 2 bnr. 1 og 9 Nordre Eigerøy, Eigersund kommune 

 

3.0  BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

3.1 Beliggenhet, avgrensning og størrelse 

Planområdet ligger på Nordre Eigerøy i Eigersund kommune, ved Færevik. Området ligger på 

nord/østsiden av Ytstebrødveien (Fv 65) og strekker seg ut til sjøen.  

Planområdet omfatter eiendommene gnr. 2, bnr. 43, 24, 34, 78 og 45. 

Planområdet inkluderer LNF-område i nord-øst som består av fjellknauser, trær og lav vegetasjon, 

fremtidig næringsområde i vest og sør-vest (tidligere område båndlagt for forsvaret), og eksisterende 

boligområdet i sør-vest.  

Størrelsen på hele planområdet er 51,6 daa. Nedenfor vises planavgrensningen markert på flyfoto. 

  



4 
 

3.2 Eksisterende bebyggelse og kulturminner 

Gnr. 2 bnr. 43 har tidligere tilhørt forsvaret, og er bebygd med med 4 eksisterende eneboliger i 
Ytstebrødveien 608, 610, 612, og 614, samt garasje-/uthus anneks. Gnr. 2 bnr 24 og 34 er i dag LNF-
område ned mot sjøen. Gnr 2 bnr. 45 er enebolig på Ytstebrødveien 618, og gnr. bnr. 78 er i dag 
boligområde som er ubebygd med unntak av et naust.  

Tilgrensende naboeiendommer i sør er bebygd med eneboliger med garasje/uthus. Langs sjøen er 
det flere naust/båthus og fritidsboliger. 

Ingen av bygningene har status som kulturminner.  

 

 

 

3.3 Topografi, vegetasjon og grunnforhold 

Terrenget er høyest i den sentrale nordligste delen av planområdet, kote 25-20, og skråner deretter 
ned mot sjøen i sør-øst. Innenfor planområdet er det en terrengforskjell på 25 meter fra høyden av 
Ørnekula til havnivået. Området består av fjellknauser med lav vegetasjon og innslag av trær.  

Grunnforholdene er løsmasser på fjellgrunn. Ned mot sjøen i området nordøst for eksisterende 

nausbebyggelse er det delvis fylt opp med løsmasser ned til under havnivå.  

 

3.4 Biologisk mangfold 

Områdene langs kysten av Eigerøy er beiteområde for vade-, måke- og alkefugler. I Lundarvika er det 

observert følgende arter: Laksand, Ærfugl, Toppskarv og Sjøorre. (kilde: Temakart Rogaland) 

Ut over dette er det ikke registrert noen viktige naturtyper eller sårbart biologisk mangfold innenfor 

planområdet. 
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3.5 Sol- og skyggeforhold, vind og lokalklima 

Terrenget i den delen av området som foreslås avsatt til boliger, skråner mot sør-vest, noe som gir 
gode solforhold for bebyggelsen. Området ligger innenfor Lundarviga og er dermed skjermet mot 
vind av høyere landskap i vest og øst. Området er delvis skjermet sør-vest av Vedafjellet.  

Klimaet i planområdet er typisk kystklima med forholdsvis jevn temperatur og høy luftfuktighet.  

 

3.6 Friområder og friluftsliv i nærmiljøet 

Planområdet omfatter LNF-område i nord-øst, dette området er ikke i aktiv landbruksdrift men kan 
benyttes til friluftsliv. LNF-området består av steinskråninger ytterst ut mot sjøen, som er dekket av 
løsmasser og lav vegetasjon mot vest og over grensen mellom LNF og de bebygde delene av 
området. Også den delen av området som tidligere har vært brukt av forsvaret kan i dag brukes til 
friområde. Fra Ytstebrødveien kan man via planområdet komme til Hodnhammaren og 
Midbrødstranda, men det er ikke så mye brukt at det har blitt gått opp stier.  

Tilgangen til sjøen via området er et positivt element for beboerne i nærområdet. Langs sjøkanten 
like sør for planområdet er det dumpet masser i sjøen, noe som gjør området lite 
attraktivt/tilgjengelig for bruk.  

Lengre sør finner man friluftsområder som Ytstebrød, Varden og Storevarden. 

 
 

3.7 Gang-/sykkelveitilknytning til viktige målpunkt 

Det er ikke opparbeidet gang- og sykkelstier på Eigerøy, med unntak av noen få hundre meter fra bro 
over til fastlandet. Gående og syklende må ferdes i vegbanen for å komme til butikker, skoler, 
barnehage og friområder.  

Egersund sentrum med alle butikker og servicefunksjoner nås fra planområdet via Ytstebrødveien (fv. 
65) og rv. 502.  
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Nærmeste barneskole er Eigerøy skole, som ligger på Søre Eigerøy, 7,7 km fra planområdet. 
Nærmeste ungdomsskole er Lagård ungdomskole i Egersund som ligger 9,2 km fra planområdet. 
Dalane videregående ligger også i Egersund, 9 km fra planområdet.   

Matbutikken SPAR ligger 7,2 km unna planområdet i Uførfjellveien 1 på Søre Eigerøy. Andre 
servicetilbud er samlet i Egersund. 

 

3.8 Atkomst, trafikkforhold og kollektivbetjening 

Planområdet ligger på Nordre Eigerøy i et jordbruksområde. Selv om Eigerøy er et populært 
fritidsmål og det er bygget noen fritidsboliger der, er det få tjenester som tilbys i område. Utenfor 
feriesesongen er det lite trafikk utenom den lokale befolkning. Eksisterende boliger innenfor 
planområdet betjenes i dag av Ytstebrødveien (fv. 65). Dette er en blindvei som slutter snaut 1 km 
sør for planområdet. 

Med dagens ruteopplegg går det buss på Ytstebrødveien med stopp 200 meter fra planområdet. 

Togstasjonen i Egersund ligger ca. 8 km fra planområdet, og er stoppested for både lokal- og 
regionaltog, mot Stavanger, Kristiansand og Oslo. 

 

3.9 Spesielle miljøforhold 

Planområdet omfatter Ørnekula, en fjellknaus av landskapsverdi. Området grenser til sjøen.  

Deler av området, ved havna, har blitt fylt opp med løsmasser og det er også dumpet en del søppel i 
dette området. Det er ikke kjennskap til andre spesielle miljøforhold innenfor planområdet. 

 
 

3.10 Vann og avløp 

Det er opparbeidet kommunalt vann og avløpssystem som forsyner boligområder i sør-vest og nord-
vest. Dette har tilstrekkelig kapasitet til at planlagt bebyggelse kan kobles på. 
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4.0 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET OG KONSEKVENSER AV PLANEN 

 

4.1  Formål med planen  

Planforslaget tar utgangspunkt i gjeldene kommuneplan og foreslår å omregulere område avsatt til 
fremtidig næringsformål til boligområde. Det foreslås også å legge til rette for etablering av 
småbåthavn i tilknytning til boligene.  

Området som er satt av til fremtidig næringsformål er på ca. 11,5 daa og er med sin relativt usentrale 
beliggenhet lite egnet til næring. Det har tidligere blitt brukt til boliger for forsvaret, og foreslås nå 
regulert til boligområde da det vurderes å være langt mer egnet til dette. 
 

4.2 Arealbruk og reguleringsformål  

Planforslaget legger til rette for detaljregulering av totalt 12 eneboliger, garasjer, lekeplass, 

fellesområde, båthavn, båthus og sjøbod/naust.   

Formål Arealets størrelse 

Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse 11.302 m2 

Uthus/naust/badehus 0.404 m2 

Småbåthavn 1.301 m2 

Friluftsområde i sjø og vassdrag 10.390 m2 

Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 0.104 m2 

Naturområde 20.040 m2 

Lekeplass 0.792 m2 

Turveg 0.095 m2 

Parkering 0.099 m2 

Kjøreveg 1.931 m2 

Renovasjonsanlegg 0.030 m2 

Totalt  46.488 m2 

 

4.3 Byggegrenser 

Mot Ytstebrødveien er det regulert inn byggegrense på 15 meter fra senterlinje vei. Mot nord er 
byggegrensen satt 4 meter fra eiendomsgrense. Mot sør er det foreslått 8 meters byggegrense mot 
tomtegrenser for å sikre gode solforhold. Mot lnf-områder og turvei er byggegrensene mellom 1 og 
2,5 meter.  
 

4.4 Bygningers plassering og utforming 

All eksisterende bebyggelse innenfor gnr 2/bnr 43 foreslås fjernet. Øvrig bebyggelse beholdes. 

De nye boligene er planlagt som frittligende eneboliger, de fleste i 2 etasjer + sokkel. Plasseringen av 

boligene er gjort med vekt på at så mange som mulig av boligene skal ha utsikt mot sjøen. Det 

skrånende terrenget i området bidrar til at de fleste boligene får utsyn mot Færevika og sjøen. 

Boligenes orientering mot sør er også gunstig med tanke på belysning av oppholdsrom og 

uteområder. 

Det er lagt stor vekt på terrengtilpasning av de enkelte boligene, og særlig boligen på BF4 som er 

plassert rett sørvest for det høyeste punktet på tomta.  
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Reguleringsplanen legger til rette for bygging av totalt 12 nye eneboliger. I felt BF1 –BF3 planlegges 

det 9 eneboliger på 2 etasjer og inntil 250 m2 BRA. Disse eneboligene ligger vendt nord-øst til sør-

vest 3 på rad i den øvre del av boligområdet, og 6 på rad i den nedre del av boligområdet. I felt BF4 

som ligger lengst nord, åpnes det for en stor enebolig med utleieenhet, på inntil 3 etasjer og 400 m2 

BRA. I felt BF6 åpnes det for to eneboliger på 3 etasjer og inntil 275 m2 BRA.  

Innenfor felt UN åpnes det for å bygge et nytt naust i samme stil som eksisterende naust langs 

havnen. 

 

 

 

4.5 Grad av utnytting 

Planen legger opp til en lav utnyttelse i tråd med overordnede planer. Det planlegges eneboliger med 

romslige tomter, og slik prosjektet foreligger vil utnyttelsesgrad ligge på under 25 %-BYA.  

Det er imidlertid valgt å ikke legge noen begrensning i form av maks BYA, slik at planen nå åpner for 

muligheten til å bygge boliger som kan ha alt på et plan og dermed være fullstendig universelt 

utformet.  

 

4.6 Estetikk 

Takform, møneretning og materialbruk skal harmonere innenfor hvert delfelt, som består av 1-3 

boliger. Boligene nærmest sjøen, naust og felleshus ved havna skal ha saltak for å stå i stil med 

eksisterende naustmiljø. Nede ved sjøen vil det være hensiktsmessig å bruke røffe og holdbare 

materialer som stein og betong, for å unngå skader på bygningene ved springflo etc. Ellers er 
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boligene i hovedsak tenkt utført i betong/trematerialer, med store vindusflater som gir 

panoramautsikt mot sjøen.  

 

4.7 Parkering 

Parkeringsløsningen i området blir hovedsakelig parkering på egen tomt, med krav om minimum 2 

parkeringsplasser per bolig. Disse kan plasseres i garasje eller carport, eventuelt bygges inn i boligen. 

I tillegg skal det opparbeides 5 gjesteparkeringsplasser ute ved veien, som er felles for boligene og 

småbåthavnen/fritidsboligene. Disse plassene kan også benyttes av brukere av friluftsområdet. 

 

4.8 Veiløsninger  

Planområdet vil få adkomst fra Ytstebrødveien (fv. 65) i nord via Eigerøyveien (rv. 502) i øst over 

Eigerøy bro. Eksisterende bebyggelse i sør-øst har også adkomst fra Ytstebrødveien. Planforslaget 

legger opp til at den nordre avkjørselen fra fv. 65 til gnr. 2 bnr. 43 blir fjernet, slik at fremtidig 

adkomst til planområdet kun vil skje fra avkjørsel ved gnr. 2 bnr. 116. 

Planen legger opp til en utvidet bruk av området, og avkjørselen skal etableres med kryssutforming. 

Avkjørsel mot fv. 65 vil ha en frisiktsone på 6x69 m, samt en radius på minimum 6,0 m.  

Fv. 65 har status som holdningsklasse 3 (mindre streng holdning) når det gjelder avkjørsler. 

Byggegrense er i utgangspunktet 30 meter fra senterlinje på fylkesveien. Det foreslås imidlertid en 

byggegrense på 15 meter, som er mer i samsvar med øvrig bebyggelse langs Fv. 65 og tilsvarende 

reguleringsplaner av nyere dato. 

 

4.9 Kollektivbetjening 

Planområdet grenser i vest til Ytstebrødveien med busstopp på omtrent 200 meters gang avstand.  

Det er ca. 8 km til togstasjon i Egersund, med avganger av både lokal- og regiontog. 

 

4.10 Sykkeltilrettelegging 

Den private/felles veien skal deles mellom biler, sykler og fotgjengere. Boligene vil få boder med 

plass for sykler. Det er ikke sykkelsti frem til planområdet. 

 

4.11 Leke- og oppholdsarealer, gangsti/tråkk 

I planforslaget er det foreslått regulert et 790 m2 stort område til felles lekeplass. Dette området har 

en sentral beliggenhet i feltet med god synskontakt til samtlige boliger. Området er tilstrekkelig stort 

til å gi plass til flere forskjellige leke- og oppholdsfunksjoner. Lekeplassen skal opparbeides i 

overensstemmelse med lekeplassnormen for Eigersund kommune. 

Eksisterende lnf-område samt en mindre del av område avsatt til næring, foreslås regulert til 

grønnstruktur - naturområde. Dette får en størrelse på i overkant av 20 daa. Adkomstveiene i 

boligområdet forbindes med tråkkstier i naturområdet, som vist på illustrasjonsplan.  
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På den enkelte boligtomt skal det opparbeides uteoppholdsarealer på minimum 150 m2 pr bolig. 

Med den store lekeplassen og 20 mål friluftsområde, samt adgang til sjøen og småbåthavn, får de 

planlagte boligene svært gode muligheter for utendørs lek og opphold i umiddelbar nærhet til 

boligen. 

Tabellen nedenfor viser en oversikt over tilgjengelig areal for lek og rekreasjon: 

Område Privat uteoppholdsareal Offentlig/felles uteoppholdsareal Samlet 

BF1 ca. 1.500 m2  ca. 1.500 m2 

BF2 ca. 1.000 m2  ca. 1.000 m2 

BF3 ca. 1.200 m2  ca. 1.200 m2 

BF4 ca. 1.000 m2  ca. 1.000 m2 

BF6 ca. 500 m2  ca. 500 m2 

f_LEK  792 m2 792 m2 

NA  20.040 m2 20.040 m2 

SH1/SH2  ca. 1.000 m2 ca. 1.000 m2 

Totalt 5.200 m2 21.830 m2 27.030 m2 

Snitt per bolig 430 m2 1.820 m2 2.250 m2 

 

 

4.12 Tiltak for å ivareta barn og unges interesser, livsmiljø og oppvekstvilkår 

Det er tilrettelagt for lekeplass på 790 m2 innenfor planområdet. Denne vil være felles for 12 boliger, 

det er med andre ord satt av over 65 m2 lekeareal per bolig. Lekeplassen har en solrik beliggenhet 

midt i boligområdet. 

Det reguleres i tillegg et område på drøyt 20.000 m2 til grønnstruktur - naturområde, som er godt 

egnet til fri lek.  

Nærmeste barnehager er Eigerøy barnehage og Robåten barnehage som ligger ved siden av 

hverandre 7,8 km unna planområdet i Uførfjellveien 35 og 37 på Søre Eigerøy.  Barnehagene nås fra 

planområdet via Ytstebrødveien (fv. 65) og rv. 504. 

Boligområde er planlagt slik at det ikke blir gjennomgangstrafikk, og boliggaten er utformet som 

todelt blindgate. Boligområdene har nær kontakt med kysten. Det er kort vei til bade- og fiskeplasser. 

 

4.13 Støyberegning og støyskjermingstiltak 

Støyretningslinjen i T-1442\2012 er lagt til grunn for planarbeidet. Det er vurdert at trafikken på Fv 

65 forbi planområdet ikke vil generere støy over grensene i gjeldende retningslinjer.  

Total ÅDT på Ytstebrødveien er 2100, men ÅDT ved planområdet vil være vesentlig lavere da dette 

ligger under 1 km fra enden av veien, som er en blindvei.  

 

4.14 Universell utforming 

Boliger og uteområder innenfor planområdet skal planlegges etter prinsippene om universell 

utforming. Samtlige av boligene i felt BF1 – BF3 kan bygges som tilgjengelige boliger ihht. TEK-10. 

Kjøreveg KV2 som fører frem til boligene skal ha stigning på maksimalt 1:20. 
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4.15 Kommunaltekniske løsninger 

Plan for vann- og avløpsanlegg til boligene skal sendes inn og godkjennes av kommunalteknikk før 

arbeidet med felt BF1 – BF4 kan igangsettes.  

Det skal også legges til rette for å koble eksisterende bebyggelse på nytt vann- og avløpsanlegg. 

 

4.16 Avfallshåndtering  

Boligene vil alle ha egne individuelle avfallsbeholdere for husholdningsavfall, bla.  våtorganiskavfall, 

husholdningsplast, drikkekartong og papir som Dalane Miljøverk (DIM) henter fra felles 

søppeloppstillingsplass med tømmebil. Glass og metallemballasje må bringes til et returpunkt i 

kommunen. Det nærmeste returpunktet på Eigerøy er på Svanavågveien. Elektrisk, farlig og annet 

avfall må leveres til gjenvinningsstasjon. Den nærmeste gjenvinningsstasjonen ligger i enden av 

Høljebakkane på Tengsareid. 

 

4.17 Forurensing og miljø 

Planforslaget vil medføre en opprydning i område ved sjøen hvor det tidligere har vært dumpet 

løsmasser og diverse avfall.  

Utbyggingen vil medføre noe økt forurensing i form av økt biltrafikk, men i forhold til en utbygging til 

næringsformål i tråd med kommuneplanen vil det trolig bli mindre trafikk som følge av de 12 

planlagte boligene.   

De nye boligene vil få oppvarming i form av felles varmepumpeanlegg med kollektorer som henter 

varme fra sjøen. Dette er en svært miljøvennlig form for oppvarming som utnytter de lokale 

ressursene. En varmesentral vil bli integrert i den planlagte bebyggelsen ved havnen. 
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4.18 Båthavnens plassering og utforming 

Båthavnen skal ligge på nordsiden av Færevik i ly av Ørnakulaholmen. I dette området av kysten er 

tidevannsvariasjonen liten, men de meteorologiske effektene kan være store. De viktigste 

meteorologiske effektene som påvirker vannstanden er vind og luftrykk. Pålandsvind stuver vann opp 

mot kysten, mens inn i bukter og viker kan oppstuvingseffekter være større på grunn av kyst- og 

undervannstopografi. Innvirkning av bølger og strøm vil være størst når det inntreffer både hardt vær 

og høyt tidevann samtidig.  

Det er også nødvending å ta i betraktning 100 års bølgen og 10 års vann-nivå når fast eller flytende 

anlegg i sjøen skal dimensjoneres. Småbåthavnen er planlagt med bistand fra Akkar AS som har lang 

erfaring i prosjektering og bygging av sjøanlegg som brygger og havner. 

Alle boliger i planen er planlagt i tråd med kommuneplanens bestemmelser om at gulvnivå ikke skal 

ligge lavere enn kote +3. Når det gjelder båthavn med tilhørende bygninger samt naust, er gulvnivå 

foreslått lagt på kote +2,4, for å få en bedre tilpasning til eksisterende terreng. Dette er i samsvar 

med beregnet fremtidig havnivå ved stormflo i år 2200, som er + 2,02 m.  

 

 

 

4.19 Flom-/bølgerapport 

Multiconsult AS har utarbeidet en rapport som gjør rede for springflo og havnivåstigning i området. 

Akkar AS har kommet med en anbefaling til utforming av småbåthavnen for å unngå skader som 

følge av flom og bølgeoppskyll. Rapporten fra Multiconsult anbefaler at det i tillegg gjøres simulering 

av bølgeoppskyll og oppstuvning i havna før utbygging. 

Det er også foretatt en vurdering av krav fra Fylkesmannen om at småbåthavn bør løses i form av 

flytende elementer (brygger). En slik utforming vil trolig medføre store konsekvenser i form av 
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materialistiske ødeleggelser, da disse konstruksjonene ikke er holdbare til bruk under store 

påkjenninger som bølger og tung sjø. Rapporten fra Akkar AS fraråder derfor på det sterkeste bruk og 

montering av flytebrygger i området.  

Det anbefales at havnen plasseres slik at den har naturlig skjerming fra vind og sjøsprøy, og at den 

utformes i tunge, varige materialer. Det bør i tillegg til havn og brygger etableres en molo, som kan 

fungere som en bølgedemper og holde strøminger som kan dra med seg sand, tang og tare borte fra 

havna.  

Høyder på fremtidige brygger og byggverk ved sjøen anbefales lagt til + 1 m for brygger, og + 2,4 for 

byggverk. Dette vil sikre at byggverk ikke blir rammet av stormflo.  

Bryggene må dimensjoneres for å tåle påkjenning fra bølger samt å kunne oversvømmes ved 

stormflo. Det kan også være nødvendig at deler av bebyggelsen utformes slik at den kan tåle 

bølgeslag/-skyll. Før detaljprosjektering av havna er det planlagt å gjøre en detaljert simulering av 

bølgemønsteret i området og hvordan dette vil bli påvirket av planlagt molo og havn.  

 

4.20 Forhold til kulturminner 

Det kan være potensiale for funn av kulturminner i det som tidligere har vært lnf-område. Gjennom 

dialog med kulturvernmyndighetene har hoveddelen av dette området blitt regulert til naturområde 

med bestemmelser om at det ikke skal gjøres inngrep i grunnen som kan skade eventuelle 

kulturminner. 

Før utbygging av småbåthavn må det gjennomføres kulturminneregistreringer i denne delen av 

området, og eventuelle funn må søkes frigitt.  

 

4.21 Rekkefølgekrav 

Bestemmelsene har rekkefølgekrav vedrørende: 

Vann-/avløpsnett 

 Tekniske planer som viser opparbeidelse av nytt vann-/avløpsnett ihht. kommunalteknisk 

norm skal være godkjent før utbyggingen igangsettes. 

Opparbeiding av fellesarealer 

 Felles adkomstvei og lekeplass skal være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse til bolige-

ne. 

 Adkomst til Fv 65 skal godkjennes av Statens Vegvesen. 

 

4.22 Risiko og sårbarhet (ROS- analyse)  

Det er utarbeidet ROS-analyse som et eget vedlegg. Risikovurderingen viser at det er relativt lav 

risiko knyttet til planen, og at resterende risiko kan håndteres på en god måte i det videre 

planarbeidet.  
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4.23 Illustrasjonsplan og 3D-modell  

For detaljregulert område er det utarbeidet illustrasjonsplan og 3D-modell for området. Utsnitt fra 

3D-modellen er vedlagt planforslaget. Disse viser hvordan boligene er tenkt plassert i terreng og 

hvordan øvrige deler av planområdet er tenkt utformet.  

 

 

5.0 KUNNGJØRING AV PLANOPPSTART 

 

Planoppstart ble kunngjort i Dalane Tidende og på www.eigersund.kommune.no, med merknadsfrist 

07.12.2012. Det ble senere varslet om utvidelse av planavgrensning med brev til berørte naboer, den 

01.07.2014. Det kom inn 7 merknader til varsel om planoppstart, og 2 merknader til varsel om 

utvidet plangrense. Merknadene er gjengitt og kommentert nedenfor: 

 

5.1 Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv, brev datert 25.07.2013. 

Da det er tidligere registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt i nærområdet, 

finner Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv, det nødvendig å befare planområdet for å 

avgjøre om det er potensial for ikke-registrerte automatisk freda kulturminner, primært i form av 

bosetnings-/aktivitetsspor under dagens markoverflate, og som kan komme i konflikt med 

planforslaget. Selv om fylkeskommune ikke kan kreve befaring utført før det ferdige planforslaget 

legges ut til offentlig ettersyn, mener de at tiltakshaver har nytte av å få utført befaring på et tidlig 

tidspunkt i planprosessen. Kostnadene ved første synfaring vil ikke bli belastet tiltakshaver, men det 

kan bli behov for ytterlig registering etter denne første synfaringen. 

Hvis tiltakshaver finner det hensiktsmessig ber de også om å få tilsendt tilleggsopplysninger i form av 

dyrkingsplaner etter 1970, samt evt. trase for eksisterende vannledning, kabler og lignende, innenfor 

planområdet da slike inngrep i planområdet kan redusere potensialet for bevarte automatisk freda 

kulturminner. Rogaland fylkeskommune vi kunne gi endelig uttale til planen når resultatet av 

befaringen, og om nødvendige ytterligere registreringer, foreligger og forholdet til evt. automatisk 

freda kulturminner er avklart. 

 

Nytt brev etter befaring, datert 08.10.2013. 

Fylkeskommunen viser til tidligere korrespondanse samt befaring foretatt 26.09.13. Ved befaring ble 

det klart at det vil være nødvendig med kulturhistoriske registreringer innenfor deler av området, da 

det kan være potensiale for tidligere ikke-registrerte automatisk freda kulturminner under dagens 

markoverflate. 
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Vedlagt brevet følger kart som indikerer hvilke områder det er behov for å foreta registreringer i. 

Fylkeskommunen forbeholder seg retten til å gå inn i alle områder som berøres av planen dersom 

dette er nødvendig for å få gjennomført registreringene på en faglig forsvarlig måte.   

Hensikten med registreringen er å få klarhet i om det finnes automatisk freda kulturminner i området 

som kan komme i konflikt med planforslaget. Kostnadene som er forbundet med registreringen må 

dekkes av tiltakshaver.  

Fylkeskommunen, seksjon for kulturarv, kan ikke gi endelig uttale til planen før det er gitt mulighet til 

å foreta kulturhistoriske registreringer og forholdet til eventuelle kulturminner er avklart.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Planforslaget berører ikke de områder som er aktuelle for registrering av kulturminner, med unntak 

av planlagt småbåthavn. Når det gjelder denne så er det påvist oppfylling av betydelige mengder 

løsmasser i den senere tid, noe som indikerer at sannsynligheten for funn av kulturminner er liten.  

Det vil likevel bli gjennomført kulturminneregistreringer i område avsatt til småbåthavn, før 

reguleringsplanen kan vedtas.  

 

5.2 Fylkesmannen i Rogaland, brev datert 29.07.2013. 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging har som mål at det bør 

tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og øvrig areal, herunder ved at bebyggelse 

konsentreres i by- og tettstedsområder i Eigersund. Siden prosjektet er utenfor hovedaksen i 

infrastrukturen, for eksempel skolevei, egner området ikke seg til en tett bebyggelse og planarbeidet 

må ta utgangspunkt i å tilrettelegge for enkelte boliger.  

Samtidig som planarbeidet må legge til rette for en begrenset utbygging, må det legges vekt på at 

boligene tilpasses landskapet på en måte som ivaretar hensynet til estetikk, vær og solforhold, samt 

vernet av strandsonen. Planen må ikke legge til rette for en for høy utnyttelse av strandsonen, både 

hva gjelder båtplasser og øvrige bebyggelser. Det må ikke legges til rette for flere båtplasser enn 

behovet til boligene i planen. Inngrep i strandsonen må begrenses så langt som mulig, eksempelvis 

ved at båtplasser etableres som flytebrygger. 

Flykesmannen vil vurdere å fremme innsigelse til arealdisponering i strid med arealformål i gjeldende 

kommmuneplan, rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, samt i strid 

med strandsonevernet etter plan og bygningsloven § 1-8. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Planområdet er i utgangspunktet avsatt til næringsområde, boligområde og lnf i kommuneplanen. 

Det er i dag bebygget med 4 boliger som har vært brukt av forsvaret. Planforslaget innebærer en 

økning med 8 nye boliger. Dette gir en utnyttelse på ca. 2 boliger/daa innenfor område avsatt til 

boligformål, noe som er å regne som en lav tetthet.  

Del av fremtidig næringsareal er også foreslått omdisponert til lnf, slik at totalt lnf-areal innenfor 

planområdet er økt på tross av at en del av eksisterende lnf-areal omdisponeres til småbåthavn.  

Bebyggelse i planen skal være begrenset til totalt 12 eneboliger, garasjer, et naust/uthus og en 

småbåthavn med felleshus/båthus og boder. Boligene ligger utenfor 100-metersbeltet. Det erkjennes 
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at strandkanten i planområde er utsatt for hardt vær, bølgeslag og høy vannstand. Havnivåstigning 

grunnet klimaendringer må også tas høyde for. Flytebrygger har vært vurdert, men er ikke egnet i 

dette området grunnet stabilitet og behovet for bølgebryting. Det foreslås derfor å trekke 

småbåthavnen litt inn i vika (Færevik) for å få den mest mulig skjermet både fra klima/bølgeforhold 

og innsyn.  

Det er planlagt en båtplass til hver av de nye boligene i felt B1 – B4, samt to båtplasser til to 

eksisterende boliger som har båtrett i havna. Boligene i felt B5 får båtplasser og naust i felt U/N.  

 

5.3 Statens vegvesen, brev datert 20.08.2013 

For å redusere antall konfliktpunkter og øke trafikksikkerheten langs fv. 65, krever Statens vegvesen 

at det legges opp til én avkjørsel inn i området. Dagens avkjørsel til gnr. 2 bnr. 43 skal fjernes og 

adkomst til planområdet skjer fra avkjørsel ved gnr. 2 bnr. 116. Planområdet bør utvides mot sør slik 

at den private vegen, svingradius og frisikt blir en del av planen.  

Planen legger opp til en utvidet bruk av området, og avkjørselen skal etableres med kryssutforming. 

Avkjørsel mot fv. 65 skal ha en frisiktsone på 6x69 m, samt en radius på minimum 6,0 m.  

Kryss ved fv. 65 skal være opparbeidet og godkjent av Statens vegvesen før byggetillatelse kan gis. 

Statens vegvesen krever en byggegrense på minimum 30 m fra midten av fylkesvegen. 

Støyretningslinjene i T-1442\2012 må legges til grunn for planarbeidet. 

Det må legges til rette for trygg ferdsel for myke trafikanter innenfor planområdet. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Punktene vedrørende fjerning av nordre avkjørsel til gnr. 2 bnr. 43 langs fv. 65 og etablering av 

avkjørselen ved gnr. 2 bnr. 116 med kryssutforming er ivaretatt i planen. Avkjørsel mot fv. 65 skal ha 

en frisiktsone på 6x69 m, samt en radius på minimum 6,0 m.  Planområdet er utvidet i tråd med 

anbefalingen fra Vegvesenet.  

Når det gjelder byggegrense mot fylkesvegen er det foreslått en byggegrense på 15 meter fra 

senterlinje på Fv 65. Eksisterende bebyggelse i og like ved planområdet ligger i en avstand på 14 – 18 

meter fra senterlinje vei. Andre steder langs Fv 65 er det oppført bygninger mindre enn 10 meter fra 

senterlinje. Det vurderes derfor at en byggegrense på 15 meter vil være rimelig ut fra prinsipp om 

likebehandling. Fv 65 er en blindvei som slutter ca. 750 meter sør for planområdet, og det vil neppe 

være aktuelt med en utvidelse av veien som medfører behov for 30 meters byggegrenser.  

Det stilles i bestemmelsene krav til innendørs og utendørs støygrenser i tråd med støyretningslinjer i 

T-1442\2012.  

Det er tilrettelagt for myke trafikanter ved at parkering legges i utkanten av feltet og interne veger er 

oversiktlige og med gode stigningsforhold. Det vurderes å ikke være behov for fortau på internveger 

grunnet lav biltrafikkmengde. 
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5.4 Astrid og Anders Hovland, naboer, brev datert 30.08.2013 

Naboene mener at 10 enheter i det aktuelle området, mellom 100 metersbeltet fra sjøen og 

riksveien, vil medføre en for stor inngrep i landskapet. Dette vil neppe la seg realisere uten å sprenge 

bort selve fjellet Ørnekula. Etter naboens sin mening vil det maksimalt være plass til 5-6 enheter i det 

aktuelle området uten å endre selve landskapet. 

Naboer påpeker at landskapet og eiendommene rundt bnr. 43 ligger i LNF området. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Detaljplanen kan realiseres med ti enheter uten å gjøre for store inngrep i landskapet eller å sprenge 

fjellknausen Ørnekula. Situasjonsplanen viser at enhetene ligger utenfor 100 metersbeltet og at det 

er rikelig med plass til 10 boliger. Fjelleknausen Ørnekula skal bevares og boligen som kommer 

nærmest denne skal utformes slik at den er tilpasset landskapet. Bebyggelsen skal følge Eigersund 

kommuneplan retningslinjer for estetikk og bygg. Offentlig tilgang til LNF-området skal bevares, og 

dette reguleres til friluftsområde. 

 

5.5 Kystverket Vest, brev datert 01.09.2013 

Ved planlegging i sjø må det tas hensyn til sjøvertsferdsel, og det er derfor viktig at det ikke 

planlegges tiltak/aktiviteter som kan komme i konflikt med fremkommeligheten i farvannet. De tiltak 

som planlegges etablert må dimensjoneres slik at de kan motstå blant annet drag og bølgeslag fra 

påregnelig båttrafikk i området.  

Større sjøareal i Lundevika er registret som ankringsområde. Tiltak som faller inn under havne- og 

farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av havnemyndighet. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Færevik er i dag brukt som havn for noen mindre fritidsbåter med båthus\naust. Planens foreslått 

båthavn er plassert nord for disse båthus og vil ikke påvirke båtenes fremkommelighet. 

Forslagsstilleren vil søke tillatelse fra havnemyndigheten for eventuell bygging, graving og utfylling 

som kan påvirke andre fremkommelighet og forankring i kommunes sjøområde i henhold til havne- 

og farevannsloven. 

Det er stilt krav til detaljert bølgerapport før detaljprosjektering av småbåthavn.  

 

5.6 Fiskarlaget Vest, brev datert 11.07.2013 

Fiskarlaget Vest har videresendt brev til Eigersund og Sokndal Fiskarlag. Fiskarlaget Vest har ingen 

merknader til planen. 

 

5.7 Fiskeridirektoratet region Sør, brev datert 09.09.2013 

Fiskeridirektoratet region Sør har ingen informasjon om at området har noen spesielt verdi med 

hensyn til utøvelse av fiske. Det fremsettes derfor ingen merknader til planarbeidet. 
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5.8 Richard Larssen, mail datert 19.07.2014 

Kommenterer til varsel om utvidet plangrense at eksisterende veg ønskes lagt over på tiltakshavers 

tomt. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Tiltakshaver har vært i dialog med Larssen og blitt enig om en flytting av vegen, som er tatt inn i 

planforslaget. 

 

5.9 Ragnar A. Østebrød 

Orienterer om at han nylig har kjøpt eiendommen gnr. 2 bnr. 153, og ber om at denne får mulighet til 

å anlegge avkjørsel mot vegen som går gjennom planområdet.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Dette er hensyntatt i planen. 
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