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Forslag til detaljregulering for boliger gnr. 2 bnr 24,34, 43, 45 og 78 
m.fl. - Færevik, Ørnekula - 1. gangsbehandling 
   
 

Sammendrag: 
 Forslag til detaljregulering for boliger gnr. 2 bnr 24,34, 43, 45 og 78 m.fl. - Færevik, Ørnekula 
er levert inn til behandling. 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. Rådmannen vurderer at hovedtrekkene i 
planen er i tråd med kommuneplanen, men har merknader knyttet til manglende utredning av 
bølgeslag og oppfølging av krav fra kulturavdelingen. Rådmannen anbefaler at planen 
legges ut til offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak og etter at forholdet knyttet til 
bølgeslag er vurdert av fagkyndig og ev. konsekvenser er innarbeidet i kart og 
bestemmelser. 
 
Saksgang: 
PTU avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ei. 
  

 
 

Rådmannens forslag til vedtak 27.01.2015: 
Forslag til detaljregulering for boliger gnr. 2 bnr 24,34, 43, 45 og 78 m.fl. - Færevik, Ørnekula legges 
ut til offentlig ettersyn når følgende er gjennomført: 

1. Det må gjennomføres en fagkyndig vurdering av faren for og omfanget av bølgeoppskyll jfr. 
PBL §4-3 og TEK10 for å kunne fastslå i reguleringsplanen om området kan bebygges samt 
avklare omfang av faresoner i planen. Det må videre vurderes i hvilke perioder av året båter 
kan ligge trygt i småbåthavnen og hvor disse kan lagres trygt i forhold til havnivå. Ev. 
konsekvenser innarbeides i kart og bestemmelser. 

 
Andre forhold som må være avklart før planen går til endelig behandling: 

2. Krav om arkeologiske undersøking er hjemlet i Kulturminnelovens § 9, 1. ledd og må 
gjennomføres før planen kan vedtas av kommunestyret.  
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10.02.2015 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 

---- 0 ---- 
 
BJØRN REIDAR BERENTSEN (AP) foreslo: 
 «Nytt punkt 3 i plankart: 
  Det avsettes 4,5 meter med annen veggrunn lang fylkesveien.» 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 
 «Det utarbeides bindende illustrasjonsplan med snitt og silhuett.» 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
Berentsen og Nygårds tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
PTU-027/15 Vedtak: 
 

Forslag til detaljregulering for boliger gnr. 2 bnr 24,34, 43, 45 og 78 m.fl. - Færevik, Ørnekula 
legges ut til offentlig ettersyn når følgende er gjennomført: 

1. Det må gjennomføres en fagkyndig vurdering av faren for og omfanget av bølgeoppskyll 
jfr. PBL §4-3 og TEK10 for å kunne fastslå i reguleringsplanen om området kan bebygges 
samt avklare omfang av faresoner i planen. Det må videre vurderes i hvilke perioder av 
året båter kan ligge trygt i småbåthavnen og hvor disse kan lagres trygt i forhold til 
havnivå. Ev. konsekvenser innarbeides i kart og bestemmelser. 

 
Andre forhold som må være avklart før planen går til endelig behandling: 

2. Krav om arkeologiske undersøking er hjemlet i Kulturminnelovens § 9, 1. ledd og må 
gjennomføres før planen kan vedtas av kommunestyret.  

 
Kart: 
3. Det avsettes 4,5 meter med annen veggrunn lang fylkesveien. 
4. Det utarbeides bindende illustrasjonsplan med snitt og silhuett. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 

 
 
 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 

 
Forslag til detaljregulering for boliger gnr. 2 bnr 24,34, 43, 45 og 78 m.fl. - Færevik, 
Ørnekula - 1. gangsbehandling 
 
1. Innledning og bakgrunn for planarbeidet 
Forslag til detaljregulering for boliger gnr. 2 bnr 24,34, 43, 45 og 78 m.fl. - Færevik, Ørnekula 
hvor en ønsker å etablere boliger med tilhørende funksjoner.  
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Planområdet ligger innforbi rektangelet vist på kartet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er avsatt til kombinasjonsformål næring/bolig og LNF område i gjeldende 
kommunedelplan for Eigersund vedtatt i 2011.  
 
2.2 Reguleringsplan 
Det er ikke eldre reguleringsplan for området. 
 
3. VARSEL OM OPPSTART AV REGULERING 
Planen er så langt en kan se varslet i samsvar med bestemmelsene i plan og bygningsloven. 
Det er kommet inn uttaler i forhold til varsel om oppstart. 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 

Offentlige merknader 

1.  Fylkesmannen i Rogaland  Merknad D 

2.  Rogaland fylkeskommune, kultur  Merknad J 

3.  Statens Vegvesen  Merknad D 

4.  Kystverket Vest,  Merknad J 

5.  Fiskeridirektoratet region Sør  Ingen merknad O 

6.  Fiskarlaget Vest  Ingen merknad O 

Private merknader 

7.  Astrid og Anders Hovland  Merknad O 

8.  Richard Larssen  Merknad J 

9.  Ragnar A. Østebrød  Merknad J 

INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1.  Fylkesmannen i 
Rogaland 

 Samtidig som planarbeidet 
må legge til rette for en 
begrenset utbygging, må det 

E 
 
 

Det er i dag bebygget med 4 boliger 
som har vært brukt av forsvaret og 
som skal rives. Planforslaget 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fylkesmannen 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. 

 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 

medfører en økning med 8 
nye boliger.  
Dette gir en utnyttelse på mindre enn 
2 boliger/daa innenfor område avsatt 
til boligformål, noe som 
er en relativt lav tetthet. 
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. 
 
 
 
 
Flytebrygger har vært vurdert av 
tiltakshaver, 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 foreslått et nytt 
naust og størrelen på dette avviker 
vesentlig fra kommuneplanens 
bestemmelser. Rådmannen anbefaler 
at nytt naust får samme størrelse som 
i kommuneplanen av hensyn til 
likebehandling. Det er også foreslått 
to nye bygg i tilknytning til 
småbåthavnen for varmesentral, 
bodanlegg m.m. på til sammen 180 
m2.   
Rådmannen tar dette til orientering. 
En vurderer det som viktig å 
innarbeide kvaliteter i tilknytning til 
dette boligområdet som både sikrer 
bruk og tilgang til de kvalitetene sjøen 
gir. En har så langt som mulig søkt å 
redusere inngrepene i strandsonen, 
men samtidig åpnet opp for bl.a. 
båtplasser. 

2.  Rogaland 
fylkeskommune, kultur 

 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 på de angjeldende 
områdene. Det må 
gjennomføres før planen kan 
vedtas. 

J Dette er innarbeidet i fremlegg til 
vedtak jfr. at dette må gjøres før 
planen blir endelig behandlet.  

3.  Statens Vegvesen  For å redusere antall 
konfliktpunkter og øke 
trafikksikkerheten langs fv. 
65, krever Statens vegvesen 
at det legges opp til én 
avkjørsel inn i området. 

J 
 
 
 
 
 

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. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
J 

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. 

4.  Kystverket Vest,  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 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dette er så langt en kan se ivaretatt i 
planforslaget. 
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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. 

 
 
 
 
O 
 
 
J 

 
 
 
 
Tas til orientering, dette området blir 
ikke berørt av reguleringsendringen. 
 
Følgende bestemmelse legges inn:  

«Tiltak som faller inn under havne‐ og 
farvannslovens bestemmelser skal 
godkjennes av havnemyndighet.» 

5.  Fiskeridirektoratet 
region Sør 

 Ingen merknad O Tas til orientering 

6.  Fiskarlaget Vest  Ingen merknad O Tas til orientering 

Private merknader 

7.  Astrid og Anders 
Hovland 

 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. 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 

Detaljplanen kan ifølge tiltakshaver  
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. 
 

Offentlig tilgang til LNF‐området skal 
bevares, og 
dette reguleres til friluftsområde. 

8.  Richard Larssen  Ønsker at eksisterende veg 
ønskes lagt over på 
tiltakshavers tomt. 

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

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. 

J Dette er hensyntatt i planen. 

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknadene innstille på at planen legges ut til offentlig ettersyn når følgende er gjort: 

1. Det må gjennomføres en fagkyndig vurdering av faren for og omfanget av 
bølgeoppskyll jfr. PBL §4-3 og TEK10 for å kunne fastslå i reguleringsplanen om 
området kan bebygges samt avklare omfang av faresoner i planen. Det må videre 
vurderes i hvilke perioder av året båter kan ligge trygt i småbåthavnen og hvor disse 
kan lagres trygt i forhold til havnivå. Ev. konsekvenser innarbeides i kart og 
bestemmelser. 

 
Andre forhold som må være avklart før planen går til endelig behandling: 

2. Krav om arkeologiske undersøking er hjemlet i Kulturminnelovens § 9, 1. ledd og må 
gjennomføres før planen kan vedtas av kommunestyret.  
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4. PRESENTASJON AV PLANOMRÅDET 
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. 
Terrenget i planområdet er variert, fra relativt bratt til flatere partier.   
 

 
 
 
5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN 
Størrelsen på hele planområdet er 51,6 daa.. Plankartet viser hvor planområdet befinner seg. 
Hensikten med reguleringsendringen er å åpne opp for boligbebyggelse med tilhørende 
funksjoner, noe som vurderes som positivt og er i tråd med kommuneplanen. Planforslaget 
legger til rette for detaljregulering av totalt 12 eneboliger, garasjer, lekeplass, 
fellesområde, båthavn, båthus og sjøbod/naust. 

 
 
 
5.1 Eksisterende bebyggelse 
Eksisterende bolig på 2/45 videreføres og annen boligbebyggelse forutsettes fjernet. Dette er 
boliger som tidligere er brukt av forsvaret..  
  
5.2 Ny boligbebyggelse 
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 
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mot Færevika og sjøen. Boligenes orientering mot sør er også gunstig med tanke på 
belysning av oppholdsrom og uteområder. 
 
I felt BF1 –BF3 planlegges det 9 eneboliger på 2 etasjer og inntil 250 m2 BRA. Disse 
eneboligene ligger vendt nord‐øst til sørvest 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. 

 
Det planlegges med romslige tomter, og slik prosjektet foreligger vil utnyttelsesgrad ligge på 
under 25 %‐BYA. 
 
5.2.1 Volum, dimensjoner og materialbruk 
Planen redegjør i tilstrekkelig grad for ny bebyggelse på tomtene. 
 
5.3 Avkjørsel og frisikt 
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. 
 
 
5.4 Energibruk 
Tiltakshaver opplyser at boligene skal ved prosjektering/ oppføring tilfredsstille minimums 
krav til tetthet/ isolering, dette til en hver tid gjeldende forskrifter. Dette tilsvarende også med 
hensyn til oppvarming der en bl.a. legger opp til å hente varme fra sjøen med egne felles 
varmesentral.   
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5.5 Byggelinjer 
Byggelinjer er vist i planen på en tilfredsstillende måte. 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. 
 
5.6 Båthavnen 
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.  
 
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. I tillegg kommer 
bølger og endring av bølgemønster som følge av havnivåstigningen som ikke er beregnet. 
Dette gjør at det er en stor grad av usikkerhet jfr. at Sintef i sin tid konkluderte med 
bølgepåvirking opp til kote 4,5 på naboområdet. Rapport fra Multiconsult angående havnivå 
konkluderer med at området er utsatt i forhold til bølger og anbefaler at det gjøres simulering 
av bølger og endret bølgemønster i forhold til nye havnivå for å synliggjøre bølgenes 
innvirkning i området. Rådmannen legger dette til grunn og viser til at reguleringsplanen skal 
avklare om et område kan bebygges sikkert eller ei. 
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Småbåthavnen er planlagt med høy kvalitet og vil i utgangspunktet fremstå som et flott 
element i planen, men dette forutsetter at det kan gjøres i tråd med bestemmelsene i PBL§4-
3 og TEK10: 

 
 
 
6. TEMATISK KONSEKVENSVURDERING OG RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING 
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger 
knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller planen. Dette vil 
bedre synliggjøre fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen 
er basert på ulike temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i 
forbindelse med varsel om oppstart m.m.  
 
En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn 
rekkefølgekrav eller at arealet justeres slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for 
konfliktfylt og det blir ikke lagt inn i kommuneplanen. Tiltak som reduseres sannsynlighet 
vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser 
konsekvensene ev. at det ikke legges inn.  
 
Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor.  

 
 
6. TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
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, 
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Den delen av veien som reguleres til felles adkomst skal ikke tas over av Eigersund 
kommune. Disse skal vedlikeholdes av grunneierne i området. 
 
6.3 Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Ulykke i av-/påkjørsler   X 1 1 Grønn  

Ulykke med gående/syklende   x 1 1 Grønn  

Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  

Byggelinje mot veg  x 1 1 Grønn  

Kollektivtilbud  x 1 1 Grønn  

Det har i forbindelse med varsel om oppstart ikke fremkommet forhold som tilsier at 
reguleringsendringen vil ha vesentlige negative konsekvenser.  Kollektivtrafikk er godt 
tilrettelagt på Hovlandsveien, med bl.a. busstopp/ skur like ved.  
 
Det er ikke mulighet for gjennomkjøring i området, kun kjøring til eiendommene.  
 
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  

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

Er ivaretatt ved at kabler og lignende skal legges i bakken. 
 
6.6 Avfallshåndtering 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Avfallsbehandling X  1 1 Gul  

Det er vist areal for avfallshåndtering.  
 
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  

Plan- og bygningsloven 2008 og TEK10 gir bestemmelser som angår universell utforming. 
Boliger og uteområder innenfor planområdet skal planlegges etter prinsippene om universell 
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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. 
 
8. BARN OG UNGE/UTE OG OPPHOLDSAREAL 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Tilfredsstiller det krav til barn og unge 

– lek m.m 

X  1 1 Grønn  

Område for ute og oppholdsareal x  1 1 Grønn  

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. Et område 

på 20 daa. foreslås regulert til grønnstruktur ‐ naturområde. 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, 
vurderes de planlagte boligene å få svært gode muligheter for utendørs lek og opphold i 
umiddelbar nærhet til boligen. 
 
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 3 RØD Bølgeoppskyll 

må utredes. 

Færevik er et område som vurderes som utsatt for værpåvirkning. Det har tidligere vært 
stormer i området som har medført ødeleggelse av bl.a. naust.   
 
Bildene viser hvordan været kan være i Færevik  under storm. 

 
 
Multiconsult AS har utarbeidet en rapport som gjør rede for springflo og havnivåstigning i 
området. Rapporten fra Multiconsult anbefaler at det i tillegg gjøres simulering av 
bølgeoppskyll og oppstuvning i havna før utbygging jfr. at det står i rapporten at det er 
vesentlig bølgeoppskyll i Færevik. Dette er ikke gjort og dette temaet er således ikke 
tilstrekkelig redegjort for jfr. PBL §4-3 og TEK10. I tillegg til selve vannstanden må en 
vurdere bølgehøyder som kan opptre samtidig med stormfloen på det aktuelle stedet. Det er 
bølgekreftene som ved høye sjøvannstander ofte gir de største skadene jfr. rapport 
«Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging» fra DSB.  
 
SINTEF har tidligere laget en rapport til Egersund Aqua AS i forbindelse med etablering av et 
oppdrettsanlegg på land i Færevik dvs. i naboområdet. Rapporten omhandler også 
bølgeforhold og konkluderer med at det er vesentlig bølgeoppskyll i Færevik opp til kote 4,5. 
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I dette planforslaget er det kunn lagt til grunn cote +2,4 for byggverk. Dette vurderes ikke å 
være tilstrekkelig utredet. 
 
Tiltakshaver har foreslått at dette vurderes i forbindelse med byggesaken og at dette legges 
inn som et rekkefølgekrav som sikrer at det før utbygging av område SH1, SH2 og U/N, skal 
det utarbeides simulering av bølgemønsteret i området, som legges til grunn for 
dimensjonering av bygninger og havneanlegg. Det er i utgangspunktet krav om at denne 
type forhold skal være utredet før planen kan behandles jfr. at det er gjennom 
reguleringsplanen at en skal avklare om et område kan bebygges eller ei! Dette skal ikke 
gjøres i forbindelse med byggesak. I pbl § 4-3 slås fast at kommunen plikter å foreta analyse 
som viser alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
 
Boliger er lagt på kote +5 og vil således ligge høyrere enn det som en tidligere har blitt 
beregnet for området. 
 
Utfordringen er knyttet til eksisterende og nytt naust samt de to bygningene som skal 
lokaliseres i småbåthavnen der også varmesentralen skal ligge. Tiltakshaver skriver i ROS-
analysen følgende i forhold til sikkerhetsklasse og vurderinger knyttet til dette: 
«Naust og tilsvarende bygninger ved havna ligger i sikkerhetsklasse F1, og må sikres i 
forhold til 20-års flom. Planlagt varmesentral for bebyggelsen kan plasseres i 
sikkerhetsklasse F1 eller F2, avhengig av hvor store økonomiske konsekvenser en 
ødeleggelse av denne vil medføre. Siden bebyggelsen har mulighet for oppvarming med 
strøm i tillegg til varmesentralen vil det ikke være kritisk om varmesentralen settes ut av drift.  
I utredningene som er gjort er det tatt høyde for at byggverk skal kunne være i 
sikkerhetsklasse F2, dvs. sikres i forhold til 200-års flom. Beregnet nivå for en 200-års flom i 
år 2100, er kote +2,02. Utover dette må det tas høyde for bølgeoppskyll.» 
 
Rådmannen vurderer derfor at det er nødvendig at det blir foretatt en fagkyndig vurdering av 
faren for bølgeoppskyll jfr. PBL §4-3 og TEK10 for å kunne fastslå om området kan 
bebygges.  TEK10  paragraf 7-2 sier følgende «For byggverk i flomutsatt område skal 
sikkerhetsklasse for flom fastsettes. Byggverk skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot 
flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet ikke overskrides.» For å kunne gjøre dette 
på en faglig forsvarlig måte er bølgeoppskyll nødvendig å hensyntas. En viser her til at ROS-
analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er 
egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt 
utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. 
§§ 11-8 og 12-6. Siden kommunen som planmyndigheten i arealplaner skal vedta slike 
bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge 
skade og tap. 
 
9.2 Støy 

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Støv og støy  x 1 1 Grønn Ikke kjent. 

Det er av tiltakshaver vurdert at trafikken på Fv 65 forbi planområdet ikke vil generere støy 
over grensene i gjeldende retningslinjer. 
 
 
9.3 Ras 

 

Hendelse/Situasjon 

Fare 

tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 
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 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Masseras/-skred  x 1 1 Grønn  

Snø-/isras  X 1 1 Grønn  

Flomras  X 1 1 Grønn  

Det er ikke vist i skrednett og en er heller ikke kjent med slike forhold fra området. 
 
9.4 Vær og vind 

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vindutsatte områder x  2 3 GUL  

Nedbørutsatte områder  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
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. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i den nye 
byggeforskriften TEK10, vedtatt i 2010 som ivaretar dette..  
 
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  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
9.7 Brann og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Risikofylt industri mm   X 1 1 Grønn  

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. 
 
9.9 Grunnforhold 
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Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Grunnforhold  x 1 1 Grønn  

Ikke gjort 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  

Forurenset grunn   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  3 2 GUL  

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 

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  3 3 RØD  
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Det er ifølge kulturavdelingen potensiale for kulturminner i området. Det er ikke SEFRAK 
bygninger innforbi planområdet. Viser til fremlegg til vedtak som ivaretar dette hensynet jfr. at 
det er krav om arkeologiske undersøkelser før planen kan vedtas. 
 
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  

Det er avsatt 20 daa. med friluftsområde mellom boligområdet og sjøen og som ha meget 
god kvalitet og som er åpent for alle. 
 
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 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
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  2 2 Grønn  

Det er lagt stor vekt på å få til landskapstilpasning av den nye bebyggelsen.  
 
11.7 Terreng og terengtilpassning 

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Terreng  X 1 1 Grønn  

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. 
 
11.8 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vegetasjon og markslag  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
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  
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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 1 1 Grønn  

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  

Det er ikke fremkommet momenter som er av en slik karakter at en vurderer at planen vil ha 
urimelige eller vesentlige konsekvenser for naboer når det gjelder endring av utsikt og 
lignende.  
 
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  

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. 
 
12. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN / UTBYGGINGSAVTALE 

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vesentlige konsekvenser for miljø og 

samfunn 

 X 1 1 Grønn  

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder i 
hovedsak innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder. Rådmannen vurderer ikke 
at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og heller ikke at ev. avvik fra 
kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for konsekvensutredning jfr. § 
4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
 
I dette området er det kun vann og avløp kommunen skal overta og det vurderes derfor ikke 
som nødvendig med utbyggingsavtale kun for dette.  
 
13. NATURMANGFOLD 
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Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Naturmangfold  X 1 1 Grønn 1.  

Viser til saksutredningen ovenfor 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. 
 

14. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner. En vurderer at en i planen har 
funnet en hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar 
hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte.  
 
Dette er et område som delvis er ubebygd og gir derfor mulighet for å tilnærme seg området 
på en god måte. Denne planen har tilstrekkelig areal til å skape et godt bomiljø for de 12 nye 
boligene samtidig som en ivaretar hensynet til omgivelsene.  
 
Rådmannen vil vurderer forholdene knyttet til vannstand, bølgeoppskyll m.m. på nytt etter at 
planen har vært til offentlig ettersyn. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn med de endringene 
som fremkommer i fremlegg til vedtak. 
 

14. ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
Ingen kjente. 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 
~ o ~ 

Alternative løsninger: 
 

~ o ~ 
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Uttalelse til varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan gnr. 2 bnr. 43 m.fl. - 
Ørnkula - Eigerøy 

7 I 16.08.2013 Statens vegvesen 
Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid - 
detaljreguleringsplan for Ørnekula gnr. 2 bnr. 43 
m.fl. - Eigerøy i Eigersund kommune 

8 I 19.08.2013 Fiskarlaget Vest 
Uttalelse til reguleringsplan  for boliger gnr. 2 bnr 
24,34, 43, 45 og 78 m.fl. - Ørnekula 

9 I 09.09.2013 
Fiskeridirektoratet 
region sør 

Uttalelse - varsel om oppstart av 
detaljreguleringsplan gnr. 2 bnr. 43 m.fl. Ørnkula, 
Eigerøy 

10 I 08.10.2013 
Rogaland 
fylkeskommune 

Uttalelse - detaljregulering for Ørnekula gnr. 2 
bnr. 43 m.fl. - behov for kulturhistorisk 
registrering 

11 I 15.10.2014 AROS arkitekter 
Detaljreguleringsplan for Ørnakula, plan 2013 
008 

12 I 19.11.2014 
Rogaland 
fylkeskommune 

Detaljreguleringsplan for Ørnakulå gnr. 2 bnr. 43 
m.fl. - revidert kostnadsoverslag 

13 I 19.12.2014 Aros arkitekter AS 
Forslag til detaljregulering for boliger gnr. 2 bnr. 
24, 34, 43, 45 og 78 m.fl. - Færevik, Ørnekula 

15 I 05.01.2015 Aros arkitekter AS Revidert plankart Ørnakula - flomsone 
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16 I 05.01.2015 Aros arkitekter AS Reguleringsbesemmelser Ørnakula - oppdatert 

18 U 05.01.2015 Aros arkitekter AS 
Vurdering knyttet til TEK10 - sikkerhetsklasser 
m.m. 

17 I 05.01.2015 Aros arkitekter AS 
Revidert ROS-analyse og planbeskrivelse - 
Ørnakula 

19 I 05.01.2015 Aros arkitekter AS Planbeskrivelse Ørnakula 17.12.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parter i saken: 

                 

N EGERSUND REGNSKAP AS Postboks 260 4370 EGERSUND  

N HAMMER TOM MIDBRØDVEIEN 28 4374 EGERSUND  

N HOVLAND ANDERS MIDBRØDVEIEN 62 4374 EGERSUND  

N HOVLAND ANDERS MIDBRØDVEIEN 62 4374 EGERSUND  

N HOVLAND ASTRID BØRVE MIDBRØDVEIEN 62 4374 EGERSUND  

N LARSSEN RICHARD YTSTEBRØDVEIEN 628 4374 EGERSUND  

N MELHEIM BRIT ELIN YTSTEBRØDVEIEN 630 4374 EGERSUND  

N MYKLEBUST ANDERS T. IVANAUSKO 118,72192 
TAURAGE 

   

N MYKLEBUST RASSMUS YTSTEBRØDVEIEN 624 4374 EGERSUND  

N OFFERDAL ESTER TOSTENKROKEN 26 A 4085 HUNDVÅG  

N REINERTSEN EINAR OSPEVEGEN 12 4365 NÆRBØ  

N ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE 

Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER  

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST 

Askedalen 4 6863 LEIKANGER  

N TEIGEN FRODE ØVRE PRESTEGÅRDS VEI 
27 

4371 EGERSUND  

N TEIGEN RAGNHILD ØVRE PRESTEGÅRDS VEI 
27 

4371 EGERSUND  

N TIMM ERIK ALEKSANDER BLOKKEBÆRVEGEN 5 4053 RÆGE  

N TIMM HANNA-KATHRIN AUSTBØSVINGENE 26 4085 HUNDVÅG  

N TIMM JAN-ERIK BLOKKEBÆRVEGEN 5 4053 RÆGE  

N TIMM SEBASTIAN ELIAS BLOKKEBÆRVEGEN 5 4053 RÆGE  

N TIMM TORHILD HELENE BLÅKVALVEIEN 5 4077 HUNDVÅG  

N TIMM WILLIAM ANDREAS BLOKKEBÆRVEGEN 5 4053 RÆGE  

N ØSTEBRØD ERIK YTSTEBRØDVEIEN 660 4374 EGERSUND  

N ØSTEBRØD RAGNAR 
ARVID 

YTSTEBRØDVEIEN 651 4374 EGERSUND  

N AAS DANIEL AUSTBØSVINGENE 26 4085 HUNDVÅG  

N AAS SINDRE AUSTBØSVINGENE 26 4085 HUNDVÅG  
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