
 

Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  20.05.2015 
Arkiv: : FA - L80, FA - L12, GBR - 
13/1680, GBR - 13/1641 
Arkivsaksnr.: 11/178 
Journalpostløpenr.: 15/14606 

Avdeling: 
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E-post: 

Sentraladministrasjonen 
Plankontoret 
Tonheim, Dag Kjetil 
Plansjef 
51 46 83 21 
dag.kjetil.tonheim@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 

117/15 Planteknisk utvalg 09.06.2015 

048/15 Kommunestyret 15.06.2015 

 
 

Detaljregulering for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl. - Aabergsgate - Spinnerigata - 
2. gangsbehandling 
 

Sammendrag: 
Hensikten med planarbeidet er fortetting av kvartalet Aabergsgate – Spinnerigaten med 15 
leiligheter fordelt på tre bygg. Eksisterende bygningsmasse, med unntak av eiendom 13/1639, rives 
og erstattes av leilighetsbygg.  Planområdet ligger i sentrum av Egersund, med adkomst fra 
Spinnerigaten og Aabergsgate. Rådmannen vurderer at i dette tilfellet vil en kunne få en flott og 
innbydende fasade mot veg og der dette vil kunne bygge opp om identiteten og byggeskikken til 
Bøckmansgaten, Spinnerigata og Aabergsgate samtidig som det gir rom for sentrumsnære leiligheter.  
Rådmannen vil i den forbindelse vise til at en i fra bevaringsplanen har gode eksempler på hvorledes 
en kan kombinere tradisjonelt fasadeuttrykk med et moderne innhold. En vurderer at en her har et 
potensiale for å få dette til på en god måte, hvor en samtidig kan ivareta andre viktige planhensyn. I 
dette konkrete tilfellet vurderes fortetting å kunne ivareta disse hensynene og der en har søkt å 
tilpasse prosjektet til omgivelsene samt redusere ulempene for de som bor i området. Helheten i 
prosjektet fremstår som god og der en har foretatt fornuftige avveininger mellom utbygging og 
hensyn til strøkets karakter. Det er positivt at alle tre eiendommene blir utviklet til et enhetlig 
prosjekt. Planprosessen har etter høringen blitt stoppet av tiltakshaver av hensyn til interne 
avklaringer, men dette er nå løst og planen fremmes til endelig behandling. Rådmannen anbefaler at 
planen blir vedtatt i tråd med fremlegg til vedtak. 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:  

Forslag til reguleringsendring for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl. - Aabergsgate – Spinnerigata  med kart 
og bestemmelser datert 10.06.14 blir vedtatt med følgende endringer i: 
 Kart: 
1. Byggegrense må legges inn som formål i tegnforklaringen. 
2. Det vises siktlinjer og frisiktsoner i avkjørselen fra gnr./bnr 13/1641 og 13/1680 mot fortauet i tråd 

med vegnormal. 



Bestemmelsene: 
3. Rekkefølgekrav; «Tekniske planer for tiltak som berører rv.44 skal godkjennes av Statens 

Vegvesen før arbeidet igangsettes.» 
4. «Alle leilighetene skal utformes som tilgjengelige enheter i tråd med kravene om universell 

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

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 09.06.2015 
 
PTU - behandling: 

BJØRN CARLSEN (H) foreslo: 
"Punkt 4 utgår." 

 
MAY H. HETLAND ERVIK (FRP) foreslo: 
"Rampe/utgang fra BB1 skal ikke gå direkte ut i Bøckmannsgaten." 

 
 
BENTE SKÅRA GUNVALDSEN (KRF) ba om fritak for å delta i saken av vektige personlige grunner, jf. kl. 
§ 40, 4.ledd.  Plantekniks utvalg gav enstemmig Bente Skåra Gunvaldsen fritak. Hun har også tidligere 
vært inhabil i saken. Det var ikke vararepresentant i saken, så det var kun 10 medlemmer tilstede ved 
behandlingen. 

---- 0 ---- 

Votering: 
Rådmannens innstilling punkt 1, 2 og 3 enstemmig vedtatt.  
Carlsens forslag til at punkt 4 utgår vedtatt med 8 stemmer mot 2 stemmer for rådmannens 
innstilling punkt 4 (Terje Vanglo,AP + V). 
Erviks tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 
 
 
PTU-117/15 vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:  

Forslag til reguleringsendring for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl. - Aabergsgate – Spinnerigata  med kart 
og bestemmelser datert 10.06.14 blir vedtatt med følgende endringer i: 
 Kart: 
1. Byggegrense må legges inn som formål i tegnforklaringen. 
2. Det vises siktlinjer og frisiktsoner i avkjørselen fra gnr./bnr 13/1641 og 13/1680 mot fortauet i 

tråd med vegnormal. 

Bestemmelsene: 



3. Rekkefølgekrav; «Tekniske planer for tiltak som berører rv.44 skal godkjennes av Statens 
Vegvesen før arbeidet igangsettes.» 

 

· Rampe/utgang fra BB1 skal ikke gå direkte ut i Bøckmannsgaten 
 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

 
 
Møtebehandling fra Kommunestyret 15.06.2015 
 
KS - behandling: 

 
Inhabilitet. 
Iversen, Edmund (KrF) fratrådte idet han som styreleder av "Gamle Evangeliehuset" som er selger av 
eiendommen jf fvl § 6, 1 e. Det fremkom ikke merknader til dette og Liv Aarrestad Stapnes (KrF) tok 
sete.  
 
Gundvaldsen, Bente Skåra (KrF) fratrådte idet hun tidligere har vært kjent inhabil i behandling av 
saken, jf. fvl § 6, annet ledd. Det fremkom ikke merknader til dette og Gudrun M Eilertsen Uthaug 
(KrF) tok sete.  

Votering: 
Innstilling fra planteknisk utvalg enstemmig vedtatt. 

 
 
 
KS-048/15 vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl. - Aabergsgate – Spinnerigata  med 
kart og bestemmelser datert 10.06.14 blir vedtatt med følgende endringer i: Kart:1.  Byggegrense 
må legges inn som formål i tegnforklaringen.2. Det vises siktlinjer og frisiktsoner i avkjørselen fra 
gnr./bnr 13/1641 og 13/1680 mot fortauet i tråd med vegnormal.Bestemmelsene:3.  
Rekkefølgekrav; «Tekniske planer for tiltak som berører rv.44 skal godkjennes av Statens Vegvesen 
før arbeidet igangsettes.»•  Rampe/utgang fra BB1 skal ikke gå direkte ut i 
BøckmannsgatenVedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 

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: 

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


PTU innstiller til Kommunestyret som fatter vedtak i saken. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 

Detaljregulering for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl. - Aabergsgate - Spinnerigata - 2. 
gangsbehandling 
 
1. Innledning og bakgrunn 
Forslag til reguleringsendring i forbindelse med detaljreguleringsplan for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl. 
- Aabergsgate - Spinnerigata har vært til offentlig ettersyn. En ønsker her å fortette med 15 
leiligheter fordelt på tre bygg.   
 
Planområdet ligger innforbi rektangelet vist på kartet: 

 
2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Hele planområdet er i gjeldende kommunedelplan for Egersund sentrum 2007-2019 avsatt til 
sentrumsformål S5 og flomfare.  
 
Videre gjelder kommuneplanens bestemmelser for utarbeidelse av reguleringsplaner: 
· Parkeringsdekning: 1,25 bil pr. boenhet, 1 sykkelplass pr. boenhet. 
· Krav til uteoppholdsareal: min 25 kvm pr. boenhet, hvorav inntil 10 kvm skal være på privat 

terrasse/balkong, resten skal være fellesareal.  
· Universell utforming skal dokumenteres og ev. avvik beskrives. 

 

2.2 Reguleringsplan 
Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende plan fra 2008. Eiendom 13/1641(Bøckmanns gate 
24) omreguleres fra allmennyttig forsamlingslokale til boligformål. Eiendommene 
13/1691(Aabergsgate 3) og 13/1680 (Spinnerigaten 6) reguleres til boligformål. For eiendom 13/1639 
(Bøckmanns gate 22) bekreftes dagens bruk som boligformål.  
 



Planforslaget viser en fremtidig utnyttelse av området i henhold til krav satt i gjeldende plan. 
 
3. høring og offentlig ettersyn 
Det er sendt ut varsel om høring og offentlig ettersyn til grunneiere, naboer, statlige og regionale 
myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende m.m. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL.  
 

V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 

Offentlige merknader 

1.  Statens Vegvesen · Merknad E 

2.  Rogaland Fylkeskommune, 
regional 

· Merknad E 

3.  Rogaland Fylkeskommune, kultur · Merknad E 

4.  Felles brukerutvalg · Ingen merknad O 

5.  NVE · Ingen merknad O 

6.  Eigersund kommune, bygg og 
vann og avløp 

· Merknad O 

INNSENDTE MERKNADER 

 

  Fra Innhold/tema J/N Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1.  Statens Vegvesen · Byggegrense må legges inn som 
formål i tegnforklaringen. 

· Rekkefølgekrav; «Tekniske planer 
for tiltak som berører rv.44 skal 
godkjennes av Statens Vegvesen 
før arbeidet igangsettes.» 

· Anbefaler at det legges inn 
siktlinjer og frisiktsoner i 
avkjørselen fra gnr./bnr 13/1641 
og 13/1680 mot fortauet. 

J 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
J 

Dette er innarbeidet. 
 
 
Dette legges inn i 
bestemmelsene. 
 
 
 
 
 
 
Dette er i tråd med vurdering 
gjort også av kommunens 
vegseksjon og er lagt inn i 
revidert kart. 

2.  Rogaland 
Fylkeskommune, 
regional 

· Ber om at krav til tilgjengelighet 
legges inn i bestemmelsene jfr. at 
planbeskrivelsen sier dette er 
ivaretatt.  

· Ber om at lekeplassen utvides slik 

J 
 
 
 
 

Dette er foreslått i fremlegg til 
vedtak. 
 
 
 



at det til sammen blir 25 m2 ute 
og oppholdareal i prosjektet 
jfr.kravene i kommuneplanen. 
Dette da det er over 450 m til 
nærmeste lekeplass og dette er 
en uforsvarlig avstand for de 
yngste brukergruppene. 

O 
 

En viser til at dette er knappe 
areal og at en derfor etter en 
samlet vurdering har kommet til 
at den skisserte løsningen kan 
aksepteres. 
 
 
 
 

3.  Rogaland 
Fylkeskommune, 
kultur 

· Ber om at det legges inn krav 
knyttet til materialbruk og 
utforming av ny bebyggelse. 

· Savner illustrasjoner fra 
gårdsplass samt fasader. 

J 
 
 
 
O 

 
 
 
 
Tas til orientering. 

4.  Felles brukerutvalg · Ingen merknader til saken. O Tas til orientering. 

5.  NVE · Ingen merknader til saken. O Tas til orientering. 

6.  Eigersund kommune, 
bygg og vann og 
avløp 

· Utbygger må ta kontakt med 
kommunen for inngåelse av 
utbyggingsavtale. 

· Det er kapasitet på vann og avløp. 

O 
 
 
 
 
O 

Tas til orientering. 
 
 
 
 
Tas til orientering. 

 
Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene 
innstille på at planen vedtas i tråd med fremlegg til vedtak: 
Kart: 
1. Byggegrense må legges inn som formål i tegnforklaringen. 
2. Det vises siktlinjer og frisiktsoner i avkjørselen fra gnr./bnr 13/1641 og 13/1680 mot fortauet i tråd 

med vegnormal. 

Bestemmelsene: 
3. Rekkefølgekrav; «Tekniske planer for tiltak som berører rv.44 skal godkjennes av Statens 

Vegvesen før arbeidet igangsettes.» 
4. «Alle leilighetene skal utformes som tilgjengelige enheter i tråd med kravene om universell 

utforming.» 

 
4. Presentasjon av planområdet 
Planområdet avgrenses av eksisterende gateløp. I sør avgrenses området av fylkesvei 44 (Bøckmanns 
gate), mens planområdet i øst og nord avgrenses av Spinnerigaten og i vest av Aabergsgate.  



 
 
Arealbruken innenfor planområdet omfatter boligbebyggelse bestående av 2 bolighus, 
forsamlingslokale og bolig/verkstedsbygning. Bøckmanns gate 24 er bebygd med forsamlingshus og 
har kjøreatkomst fra Spinnerigaten. Spinnerigaten 6 er bebygd og har felles kjøreatkomst med 
forsamlingshuset. Aabergsgate 3 er bebygd med bolighus og har atkomst fra Aabergsgate. 
Bøckmanns gate 22 er bebygd med bolighus og har atkomst fra Aabergsgate. Aabergsgate er stengt 
for ut- og innkjøring fra Bøckmanns gate. Det er etablert smalt fortau rundt kvartalet.   Nord for 
området ligger Svanedalsgården med tilhørende parkeringsareal, som inneholder ulike 
næringsvirksomheter som matvarehandel, treningssenter, legekontor, solstudio m.m. Lundåne bo- 
og behandlingssenter ligger nordvest for området. Ca. 50 meter nord for planområdet ligger elva 
Lundeåna. Kommunehuset og sentrumshandelen ligger i gangavstand fra området. 
 
I forbindelse med fortettingsprosjekt er hensynet til estetikk og tilpassning til omkringliggende 
bebyggelse viktig. I forbindelse med fortetting skiller en ofte mellom homogene områder og 
fortettingsområder. Dette området og området rundt er et området som i stor grad fremstår som et 
homogent område som fremstår med en ensartet og tildels eldre trehusbebyggelse i form av 
hovedsakelig eneboliger.  
 
Dersom en ser på området i denne delen av byen har de en klar felles områdekarakter som er 
historisk betinget.  Områdekarakteren i dette området er dermed noe langt mer enn et visuelt 
ferniss. Den avspeiler byens materielle grunnlag og tilblivelse som trehusby. 
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Planområdet er på ca. 2,3 daa og ligger i Egersund sentrum ved Mosbekk plass. 

Sosikode Formål  Areal (kvm) 

1113 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse 1334 

1802 Bolig 265 

1610 Lekeplass 149 

2012 Fortau 373 

2019 Annen veggrunn - grøntareal 109 

 Sum planområdet 2 230 

 



 
 
5.1 Eksisterende bebyggelse 
Eksisterende enebolig videreføres som i gjeldende reguleringsplan.  
 
5.2 Ny boligbebyggelse - Blokkbebyggelse, BB1-BB2 
Området avsettes til blokkbebyggelse med til sammen 15 leiligheter fordelt på 3 
bygningskomplekser. Det er laget et prosjekt for hver av tomtene, som parallelt med 
reguleringsplansaken rammesøkes. Planforslaget beskriver prosjektene som illustrasjon til 
detaljreguleringen.  Eksisterende bebyggelse i byggeområdene BB1 og BB2 forutsettes revet.  
 



 
Bebyggelsen rammer inn kvartalet og danner et privat gårdsrom innenfor med ulike felles løsninger. 
Leilighetene har ulike størrelser hvor minste er på ca. 50 kvm BRA og største er på ca. 130 kvm BRA.  
 
Bebyggelsen kan oppføres i inntil 3 etasjer, med mønehøyde på maks 10 meter og hvor møne ikke 
må overstige kote 14.00 for bebyggelse i BB1 og kote 13.00 i BB2. Maks tillatte bebygde areal for 
områdene BB1 og BB2 er 85 %. Parkeringsarealet inngår i bebygd areal.  
 
Boligene har uteareal på private balkong som er mot syd og vest. Balkongene har tilfredsstillende 
solforhold i vår- og høstjevndøgn. Balkongene har ulik størrelse fra 7 til 20 kvm. 
 

Fasade mot nord-øst 

 

 
 
Fasade mot nord-vest (Aabergsgate 



 
 

 
 5.3 Avkjørsel og frisikt 
Alle eiendommene har avkjørsel på samme sted mot Spinnerigaten, med unntak av eksisterende 
bolig i BF som opprettholder dagens kjøremønster med adkomst i Aabergsgate. På grunn av 
vanskelige avkjørselsforhold i Aabergsgate, har 13/1691 (Aabergsgt.) 3) fått avkjørsel mot 
Spinnerigaten over 13/1680 (Spinnerigaten 6). Denne veiløsningen har gått ut over 
arealdisponeringen på 13/1680. Som kompensasjon for dette har eiendommen fått tillatelse til bruk 
av uteareal på bakkeplan i Aabergsgate 3 (f_L). Både veiretten og bruk av uteareal skal tinglyses. Ny 
felles avkjørsel for BB1 og BB2 er oversiktlig og har god avstand før en kommer ut i gaten. 
 
5.4 Parkering og veier i planområdet 
Parkeringskrav fra Eigersund kommune er lagt til grunn for planforslaget. For boligbebyggelse med 
mer enn en boenhet i sentrum, er min. 1,25 parkeringsplass pr. boenhet på egen grunn. Likeledes 
skal det avsettes min. 1 sykkelparkeringsplass pr. boenhet. Planforslaget legger til rette for totalt 21 
parkeringsplasser, hvorav 15 er i carportplasser under leilighetene. Gjesteparkering er på bakkeplan. 
Dette gir en parkeringsdekning på 1,4 pr. boenhet. Videre er det sikret min. 1 sykkelparkeringsplass 
pr. boenhet i bestemmelsene. 
 
Området offentlig fortau omfatter gangareal langs Bøckmanns gate og Spinnerigaten, samt gangareal 
i forkant av ny bebyggelse i BB1 og BB2. Det er tillatt å etablere kjøreatkomst til nye leiligheter i BB1 
og BB2 over offentlig fortau. Kjørearealet skal imidlertid merkes i belegg. Dette for å skape et visuelt 
skille fra det øvrige gangarealet. Det er lagt inn grønnrabatter for å separere gangarealene, samt 
strukturere avkjørselen til boligene i BB1 og BB2. 
 
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.  



 
 
7. Teknisk infrastruktur 
 
7.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
6.3.2          Adkomst, parkering og annen infrastruktur 
Parkering er ivaretatt i planforslaget. Det er vist frisiktsone i tråd med standard.  Planen vurderes i 
liten grad å berøre  krysset.  
 
7.2  Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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  

Planforslaget angir 15 nye boenheter i området. Det er lagt til grunn 5 trafikkbevegelser med bil pr. 
boenhet pr. døgn. Dette gir en økning i ÅDT fra den nye boligbebyggelsen i området på 75 pr. døgn. 
Utbyggingen representerer en økning i biltrafikken på eksisterende vegnett i området. 
Trafikksituasjonen i området vurderes imidlertid som oversiktlig og vegnettet anses å tåle forventet 
trafikkøkning som følge av utbyggingen. 
 
7.3 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  

Vann og avløp knyttes til eksisterende kommunaltekniske anlegg. Overvann ledes til 
kommunalteknisk anlegg. Tekniske planer skal godkjennes av Eigersund kommune før tiltak kan 
igangsettes.   
 
7.4 Fremføring av strøm, energibehov 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  

Nye boliger kobles til offentlig strømnett i området. 
 
7.5 Avfallshåndtering 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Avfallsbehandling x  2 3 Gul  

På hver tomt er det plass til felles renovasjonsskur for mellomlagring av avfall. 
 
8. 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 Delvis, nye boliger 
vil kunne ivaretas. 

Planlagte leiligheter er utformet som tilgjengelig boenhet, jf. TEK10. Alle innganger til nye leiligheter 
ligger på bakkeplan med planfri adkomst. Alle boliger som har inngang en etasje eller mer opp fra 
bakkeplan, har heis med handicap-størrelse samt rampe fra bakkeplan til hovedinngang. Leilighetene 
med heis er utformet med rullestolsirkel på bad, gang, soverom og terrasser. Offentlig gangareal og 
felles lekeplass er universelt utformet. 
 
9. Barn og unge/ute og oppholdsareal 

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 ute og oppholdsareal x  1 1 Grønn  

Boenhetene i BB1 og BB2 disponerer felles uteareal i f_L. Arealet er på bakkeplan og utgjør 149 kvm. 
Området skal opparbeides med min. en sandkasse, huskestativ og benk. Uteområdet skal også sikres 
med gjerde. Felles arealet har spesielt gode solforhold i perioden fra ca. kl. 12 til ca. kl. 16 ved vår- og 
høstjevndøgn. Ved midtsommer er utearealet solrikt hele dagen. 
 
Balkongene har ulik størrelse fra 7 til 20 kvm. 
 
Det er gjort en sol – skyggeanalyse som viser hvordan situasjonen i området vil bli etter fullført 
utbygging. Forholdene vurderes som tilfredsstillende. Alle boliger er planlagt med egen balkong med 
gunstige solforhold. Fellesområdene i planen har tilfredsstillende solforhold, og er planlagt som et 
felles uteoppholdsrom med lekeareal. Dette vil kunne fungere som en naturlig møteplass sentralt i 
området. Kvaliteten på uteområdene og lekeplass vurderes som gode og er planlagt slik at dette er 



en bokvalitet som styrker utbyggingen av området. 
 
10. Sikkerhet og beredskap 
 
10.1 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 
bestemmelsene. 

Nybygg er sikret mot flom i bestemmelsen § 6.2, samt med hensynssone i plankartet. Flomsikker 
høyde for boligareal, sikkerhetsklasse F2, er satt til kote 4,10 i henhold til rapport fra NVE. Planen 
åpner for at det kan bygges under flomsikker høyde, men at bygningen må bygges i konstruksjoner 
som er vanntett og tåler flom. Dette må dokumenteres. Illustrert planlagt bebyggelse i BB1 og BB2 
oppføres med murt 1. etasje, som brukes til garasje/carport og boder. Boligformålet er i bygningenes 
2. og 3. etasje, på flomsikker høyde. For høyder på gulv i planlagt bebyggelse. Dette vurderes å være 
tilfredsstillende ivaretatt i rapport og bestemmelsene i planen.   
 
10.2 Støy 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Støv og støy  x 3 2 Rød Ivaretatt i 
bestemmelsene 
jfr. støyrapport. 

Aktuell støy vil komme fra biltrafikk. Aktuelle støyskjermingstiltak er sikret i bestemmelsene.  
Støysituasjonen må imidlertid beregnes mer nøyaktig i byggesaken når detaljerte byggetegninger 
foreligger. 
 
10.3 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  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.4 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. 
 
10.5 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. Det er ivaretatt i TEK10.  
 
10.6 Høyspent og magnetfelt 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Høyspent/magnetfelt  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.7 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  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
10.8 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. 
 
10.9 Grunnforhold 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Høyspent/magnetfelt  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11. 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  

Forurenset grunn   X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12. Viktige hensyn og arealinteresser 
12.1 Sjø og vasssdrag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

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

 X 1 1 Grønn  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.2 Naturverdier og rødlistart 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Sårbar flora/inngrepsfrie områder  X 1 1 Grønn  



Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart 

 x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.2 Viltområde 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Viltområde  X 2 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.3 Kulturminner/kulturmiljø 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK  x 1 1 Grønn  

Planområdet inngår i kulturmiljøet Egersund Sentrum, jf. temakart Rogaland, som har nasjonal 
interesse. Det er ingen registrerte kulturminner og/eller SEFRAK registrerte bygninger innenfor 
planområdet. 
 
12.4 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  

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området.  
 
12.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.6 Landskapsvern, estetikk, tilpasning til omgivelser 

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  

Tilpassning til eksisterende omgivelser  X 1 1 Grønn  

Området vil få en tettere bebyggelse enn i dag, og estetiske kvaliteter vil i større grad være avhengig 
av bygningsutforming og arkitektur. Bygatene i Egersund er karakterisert av forholdsvis små 
eiendommer som er bebygd helt ut til gateløpene, med varierende fasadebredder. På noen 
eiendommer ligger byggene helt inntil hverandre, andre er skilt med smale innkjørsler og gårdsrom 
med høye gjerder mot gaten. Inni kvartalene er arealene åpne med små uthus, parkeringsareal 
og/eller hager. Bebyggelsen har generelt høye murte grunnmurer med kjellerrom og boder, hvor 
boligformålet er i 2 og 3 etasje. Dette gjelder også hus på flat mark.  
 
Planlagt bebyggelse er foreslått som en sammenhengende bygningsmasse med et indre tun. 
Fasadene er bevisst visuelt oppdelt i mindre «bygg», med tilbaketrukne hjørner/inngangsparti. 
Planlagte bygg er regulert med de samme krav til høyder, takvinkel og byggelinjer som i stadfestet 
plan fra 2008. Materialbruken er tilpasset nærliggende tradisjonelle bebyggelse med primært tre-
panel, saltak med opplett og takvinkel på 35 grader 
 
Planlagt bebyggelse har et større volum enn eksisterende bebyggelse i kvartalet, men er tilpasset 
strøkets karakter i form, materialbruk og struktur. Byggene er prosjektert med høye grunnmurer i 
støpt mur hvor 1. etasje benyttes til parkering, og hvor 2 og 3 etasje er i tre fasade med boligformål. 
Planlagt bebyggelse har et større volum enn eksisterende bebyggelse i kvartalet, men er tilpasset 
strøkets karakter i form, materialbruk og struktur. 

 
 
12.7 Terreng og terengtilpassning 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 



Terreng x  1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.8 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Vegetasjon og markslag  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.9 Lokalklima 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Lokalklima x  1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.10 Miljøkonsekvenser 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Miljøkonsekvenser  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.11 Forhold til naboer 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Forhold til naboer  X 1 1 Grønn  

Det er laget fotomontasjer av planlagt bebyggelse som illustrerer hvordan virkningen av utbyggingen 
blir for tilgrensende bebyggelse. Sammenlignet med  i dag vurderes planlagt bebyggelse ha liten  
negativ innvirkning for utsikt og opplevelsen av området. Foreslått bebyggelse er i samsvar med krav 
til tetthet og angitte byggegrenser.  
 
12.12 Sol og skygge 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 



Sol og skygge x  1 1 Grønn  

Planlagt bebyggelse vil, ifølge tiltakshaver, i liten grad legge skygge på eksisterende bebyggelse. 
Videre har planlagt bebyggelse tilfredsstillende solforhold.  
 

 
12.13 Sosial infrastruktur 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Sosial infrastruktur x  1 1 Grønn  

Kollektivtilbud x  1 1 Grønn  

Prosjektet er hensyntatt i befolkningsprognosen for Eigersund kommune. 
 
13. Vurdering om planen har vesentlig konsekvens for miljø og samfunn / utbyggingsavtale 

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 har 
heller ikke avvik fra kommuneplanen slik at det medfører behov for konsekvensutredning jfr. § 4 i 
”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
 
En har forelagt spørsmålet om behov for utbyggingsavtale for Miljøavdelingen og har fått følgende 
uttale; «Dersom det er flere tiltakshavere som skal gjennomføre planen kan det være fornuftig at de 
ulike tiltakene reguleres i en utbyggingsavtale, uavhengig av om disse er satt som rekkefølgekrav i 
bestemmelsene.»  
 
I forbindelse med denne planen vurderes det derfor som ønskelig at det inngås utbyggingsavtale jfr. 
at det medfører endringer i offentlig trafikkareal. En viser her også til kommunens 
Forutsigbarhetsvedtak.  
 
14. 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 innlevert materiale 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. 
 
15. REKKEFØLGEKRAV I PLANEN 

· Opparbeidelse av felles lekeplass før nye boliger tas i bruk 
· Tekniske planer skal godkjennes av kommunen før igangsetting av tiltak 
· Fortau langs spinnerigaten skal være ferdig opparbeidet før nye boliger tas i bruk 
· Før rivning av eksisterende bebyggelse skal bebyggelsen måles opp og registreres ved foto. 
· Før bebyggelsen på eiendom 13/1680 rives, skal utskåret dørportal bevares og ev. flyttes til 

Arbeidernes hus.  
· Tekniske planer for tiltak som berører riksvei 44 skal godkjennes av Statens vegvesen før 

arbeidet igangsettes. 

 

16. Oppsummering og konklusjon 
Etablering av sentrumsnære leiligheter er positivt og vil bidra positivt til byutvikling når dette skjer 
med respekt og forståelse for sine omgivelser. Rådmannen vurderer at dette prosjektet på en god 
måte ivaretar hensynet til omkringliggende trehusbebyggelse. 
 
En vurderer at en i planforslaget har funnet en hensiktsmessig avveining mellom utbygging og hensyn 
til omgivelsene. Det er et stadig større press på å få disse bebygd utover rammene i gjeldende 
reguleringsplan. Fortetting kan ofte være positivt, når dette skjer på en slik måte av omgivelsene blir 
tilfredsstillende ivaretatt. Fortetting og transformasjon innenfor eksisterende bebyggelse 
representerer et boligpotensiale som kommunen ønsker å utnytte. På denne måten vil en kunne få 
etablert boliger i tilknytning til sentrum. Fortetting kan ha både fordeler og ulemper og en må 
gjennom reguleringsplanen søke å bevare det positivt og reduserer de ev. negative. 
 
Fortetting vil si økt bruksareal som kan resultere i flere beboere innenfor et allerede utbygget 
område. Fortetting med kvalitet kan gi positive effekter på flere områder. Dårlig begrunnede 
fortettinger, hvor kvalitetskrav ikke får nok oppmerksomhet, og hvor konsekvensene ikke er 



nok belyst, vil lett oppfattes som negativt og bidra til dårligere boområder/bomiljø. 
Kommunen sitter med erfaringsmateriale fra begge deler. Målet er fortetting med kvalitet som 
både bevarer bokvaliteter, lokalt særpreg, kulturhistorie og landskap.  
 
Rådmannen vurderer at i dette tilfellet vil en kunne få en flott og innbydende fasade mot veg og der 
dette vil kunne bygge opp om identiteten og byggeskikken til Bøckmansgaten samtidig som det gir 
rom for sentrumsnære leiligheter. Det er positivt aqt en bygger den nye bebyggelsen rundt et felles 
indre tun som er godt skjermet for trafikkstøy.  
 
 Rådmannen vil i den forbindelse vise til at en i fra bevaringsplanen har gode eksempler på hvorledes 
en kan kombinere tradisjonelt fasadeuttrykk med et moderne innhold. En vurderer at en her har et 
potensiale for å få dette til på en god måte, hvor en samtidig kan ivareta andre viktige planhensyn. I 
dette konkrete tilfellet vurderes fortetting å kunne ivareta disse hensynene og der en har søkt å 
tilpasse prosjektet til omgivelsene samt redusere ulempene for de som bor i området. Helheten i 
prosjektet fremstår som god og der en har foretatt fornuftige avveininger mellom utbygging og 
hensyn til strøkets karakter. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt i tråd med fremlegg til vedtak. 
 

17. 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:  
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:  
Forslag til reguleringsendring for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl. - Aabergsgate – Spinnerigata  med kart 
og bestemmelser datert 10.06.14 blir vedtatt med følgende endringer: 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §12.12 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID Tittel 

403968 Justerte plandokumenter Aabergsgate - Spinnerigaten til 2. gangsbehandling 

403967 2361 bestemmelser_justert 190515.docx 

403969 2361 plankart_justert 190515.pdf 

376472 Notat_vurdering av bevaringsverdi.pdf 



390396 Uttalelse - detaljregulering Aabergsgaten, Spinnerigaten gnr. 13 bnr. 1641 m.fl. - 
tillegg til tidligere utsendt dokumenter 

386566 Uttalelse - detaljregulering Aabergsgaten, Spinnerigaten gnr. 13 bnr. 1641 m.fl. 

386500 Uttalelse - reguleringsplan for boliger gnr. 13 bnr. 1641 m.fl. i Aabergsgate og 
Spinnerigaten 

382831 Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. vurdering av forhold knyttet til 
bevaring - reguleringsendring for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl - Aabergsgate - 
Spinnerigata 

376032 Ang. detaljregulering for boliger gnr. 13 bnr. 1641 mfl. Aabergsgate - Spinnerigata 
- offentlig ettersyn 

365659 Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering for boliger på gnr. 13 bnr. 1641 
mfl. i Aabergs gate - Spinnerigaten 

365372 Svar til høring og offentlig ettersyn av detalregulering for gnr. 13 bnr. 1641 m.fl. 
Aabergsgata - Spinnerigata 

364501 Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - gnr. 13 bnr. 1641m.fl. - detaljregulering 
for boliger, Aabergsgate - Spinnerigata 

358394 Høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for boliger gnr 13 bnr 1641 mfl - 
Aabergsgate - Spinnerigata 

358393 Uttalelse - g.nr 13. b. nr. 1641 

 
 
 


