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1  Bakgrunn 

 
I medhold av PBL § 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan, søkes det om endring av 
gjeldende reguleringsplan fra 2007, Reguleringsplan for Kjeøy, deler av Tengsåsen og 
Tengsastranda med sjøområder.  
 
1.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å regulere inn en ekstra fritidsbolig på eiendom 49/59. Denne 
fritidsboligen lå opprinnelig inne i et tidligere utkast til reguleringsplan for Kjeøy, deler av 
Tengsåsen og Tengsastranda med sjøområder. Dette planutkastet ble avvist før første 
gangsbehandling og måtte bearbeides. Revidert plan manglet imidlertid denne fritidsboligen. 
Dette ble ikke oppdaget før sent i planprosessen, og rådmannen stilte seg derfor positiv til at 
fritidsboligen kunne reguleres inn ved en senere anledning (jf. MU vedtak sak 147/07). Med 
bakgrunn i dette fremmes denne reguleringsendring. 

Planens begrensning omfatter kun eiendom 49/59 og utgjør et areal på ca. 4,8 daa.  

1.2 Forslagsstiller, plankonsulent og eierforhold 

Tiltakshaver for planarbeidet er Gaute Fardal. Planarbeidet utføres av Kristiansen & Selmer-
Olsen AS Sivilarkitekter. 
 
Planområdet omfatter følgende grunneiendom gnr 49 bnr 59. Hjemmelshaver pr. 12.09.14 for 
eiendommen er Jorunn Hadland Furdal og Eli Mong.  
 
1.3 Utbyggingsavtale 

Det er ikke avdekket behov og eller krav til utbyggingsavtale vedrørende de tiltak 
reguleringsendringen åpner for.  
 
1.4 Krav om konsekvensutrending 

Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende plan og vurderes ikke å komme inn under 
§§ 2 og 3 i forskriften. Tiltaket faller dermed ikke inn under kriterier i § 4 a-k. 
 
Planforslaget vil samsvare med overordnet plan, og vurderes ikke å gi vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn og vurderes dermed som ikke konsekvens-utredningspliktig.  
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2 Dagens forhold 

 
2.1 Beskrivelse av planområdet 

Planområdet ligger sentralt på Kjeøy som ligger i Tengsvågen, øst for Launes-sundet. Kjeøy er 
bebygd med en rekke fritidsboliger av ulik størrelse og karakter med rikelige grøntområder 
mellom hyttebebyggelsen. Omsøkte eiendom er på ca. 4,8 daa og er bebygd med en fritidsbolig 
som ligger i sørlige del av eiendommen. Tomta ligger utenfor 100 metersbeltet for sjø.  
 
Nord for eiendommen er en brattere skrent, hvor det ikke er overhengende fare for ras. Det er i 
planprosessen utført en rasfarevurdering for aktuelle skrent som er vedlagt planforslaget.  
 
Det er ikke kjent at det er registrert kulturminner eller verneverdige bygninger (SEFRAK 
registrert) innenfor planområdet jf. temakart-rogaland. 
 
Atkomst til Kjeøy er via båt fra fastlandet. Eiendommen har tilstrekkelig antall båtplasser både 
på øy og fastlandssiden, samt tilgang på tilstrekkelige parkeringsplasser på fastlandet.  
 

 
Figur 1: Flyfoto av dagens situasjon. Planområde er vist med oransje strek. Kilde: Eigersund kommune 
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2.2 Risiko og sårbarhetsanalyse 

Metode 

Analysen er gjennomført med utgangspunkt i sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (veileder for 
kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser). I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i 
relevante kravdokumenter. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell og teoretisk 
vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, men også hendelser som 
direkte kan påvirke omgivelsene.  
 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

- Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede 
- Sannsynlig (3) – kan skje av og til, periodisk hendelse 
- Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 
- Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det 

er en teoretisk sjanse 
 
Vurdering av konsekvenser av uønsket hendelse er delt i: 

- Ubetydelig (1) – ingen person eller miljøskade, systembrudd er uvesentlig 
- Mindre alvorlig (2) – Få/små person eller miljøskader, systembrudd kan føre til skade 

dersom reservesystem ikke finnes 
- Alvorlig (3) – alvorlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader, system settes ut 

av drift over lengre tid 
- Svært alvorlig (4) – personskade som medfører død eller varig mén, mange skadde, 

langvarige miljøskader, system settes varig ut av drift 
-  

Samlet vurdering av risiko er vist i følgende riskomatrise: 

SANNSYNLIGHET 
KONSEKVENSER 
1 Ubetydelig 2 Mindre alvorlig 3 Alvorlig 4 Svært alvorlig 

4 Svært sannsynlig 4 8 12 16 

3 Sannsynlig 3       Grønn 6          Gul 9              Rød 12 

2 Mindre sannsynlig 2 4 6 8 

1 Lite sannsynlig 1 2 3 4 

 
- Hendelser i røde felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak er nødvendig. 
- Hendelser i gule felt indikerer tiltak med hensyn til tiltak som reduserer risiko. 
- Hendelser i grønne felt indikerer akseptabel risiko. 

 
ROS sjekkliste med forslag til risikoreduserende tiltak  

Uønskede hendelser, konsekvenser og risikoreduserende tiltak er sammenfattet i tabellen 
under.  
(S = sannsynlighet, K = konsekvens, R = risiko) 
 
Nr. Uønsket 

hendelse 
Aktuelt S K R Kommentar Forslag til risiko-

reduserende tiltakJA NEI 
1 NATURGITTE FORHOLD 
1.1 Er området utsatt 

for snø- eller 
steinskred? 

 x    Bratt skrent nord for tomten. 
En er ikke kjent med at 
skrenten er eller har vært 
utsatt for ras/skred.  Det er 
ikke vist faresoner for ras i 
skrednett.  

- Ny fritidsbolig 
plasseres i god 
avstand til 
skrenten. 
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1.2 Er det fare for 
utglidning (er 
området 
geoteknisk 
ustabilt)? 

 x    Det er ikke kjennskap til 
ustabile grunnforhold i 
området.  

- 

1.3 Er området utsatt 
for springflo/flom i 
sjø/vann? 

 x    Området er ikke utsatt for 
flom.  

-  

1.4 Er området utsatt 
for flom i elv/bekk, 
herunder lukket 
bekk? 

 x    Området er ikke utsatt for 
flomutsatt   

- 

1.5 Er det radon i 
grunnen? 

x  2 3 6 Det er ikke kjennskap til at 
det er utført radonmålinger i 
området. Byggeforskriften 
stiller entydige krav til radon, 
og en ser ikke behov for å gå 
utover disse kravene. 
 

- Bygningsmessige 
tiltak mot radon i 
boliger utføres iht. 
lokal vurdering og 
TEK10. 

1.6 Ekstremvær/klima
-utfordringer 

x  2 3 6 Forventede klimaendringer 
kan gi mer intense regnskyll 
som jordsmonnet ikke klarer 
absorbere. Store 
vannmengder kan samle seg 
på overflaten, og ev. finne 
nye veier. Det forventes en 
økning på 20 % i nedbør de 
neste 50-100 årene.  

- Bygningsmessige 
tiltak skal være 
tilstrekkelig og iht. 
gjeldende krav for 
å møte en ev 
ekstremsituasjon. 

- Plan for 
overvanns-
håndtering i 
byggesaken.  
 

2 MILJØ 
2.1 Forurensninger i 

grunnen 
 x    Planområdet er bebygd. Det 

er ikke kjennskap til 
forurensning i grunn. 
 

- 

2.2 Støy  x    Planlagte tiltak vil ikke 
generere mer støy. Området 
er ikke spesielt utsatt for støy 
fra verken biltrafikk eller 
båttrafikk. Noen sommeruker 
kan det oppleves støy fra 
småbåttrafikken.  
 

-  

3 INFRASTRUKTUR 
3.1 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en 

risiko for området? 
3.1.1 - hendelser på 

veg 
 x    Ingen -  

3.1.2 - hendelser på 
jernbane 

 x    Ingen  - 

3.1.3 - hendelser på 
sjø/vann/elv 

 x    Ingen. - 

3.1.4 - hendelser i 
luften 

 x    Ingen. - 
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3.2 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak 
etc.), utgjøre en risiko for området? 

3.2.1 -utslipp av giftige 
gasser/væsker 
eller 
eksplosjonsfarlige
/ brennbare 
gasser/ væsker 

 x    Ikke aktuell problemstilling. - 

3.3 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området: 
 -elektrisitet 

(kraftlinjer) 
 x    Ingen  -  

 -teletjenester  x    Ingen  -  
 -vannforsyning  x    Ingen - 
 -renovasjon/ 

spillvann 
 x    Ingen - 

3.4 Påvirkes området 
av magnetiske felt 
fra el.linjer? 

 x    Ingen kraftlinjer som krysser 
planområdet.  

- 

3.5 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor 
området: 

3.5.1 -til skole/ 
barnehage og 
nærmiljøanlegg? 

 x    Ingen  -  

3.5.2 -til busstopp/ 
kollektive 
forbindelser? 

 x    Ingen    - 

3.6 Brannberedskap 
3.6.1 -spesielt farlige 

anlegg i området? 
 

 x    Ingen. - 

3.6.2 -har området 
utilstrekkelig 
brannvannforsyni
ng (mengde og 
trykk)? 
 

 x     - 

3.6.3 -har området bare 
en mulig 
atkomstrute for 
brannbil? 
 

 x    Via brannbåt  - 

4 TIDLIGERE BRUK 
4.1 Er området 

påvirket/ 
forurenset fra 
tidligere 
virksomheter?  
F.eks gruver, 
militære anlegg, 
industri 

 x    Ikke aktuell problemstilling. - 

5 OMGIVELSER 
5.1 Er det regulerte 

vannmagasiner i 
nærheten, med 
spesiell fare for 
usikker is? 

 x    Ingen. - 
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5.2 Finnes det 
naturlige 
terrengformasjone
r som utgjør 
spesiell fare (stup 
etc.) 
 

 x    Brattere skrent nord for 
tomta. 

-  

6 ULOVLIGE VIRKSOMHETER 
6.1 Sabotasje og 

terrorhandlinger 
 x    Ikke aktuell problemstilling - 

 
Utover det som er kommentert i tabellen over, er det innenfor planområdet ikke registrert 
faremomenter i kommuneplanens arealdel eller i offentlige kartdatabaser, som for eksempel 
arealis, skrednett m.m.  
 

 
3 Planstatus og rammebetingelser 

 
3.1 Overordnede føringer 

Kommuneplanens arealdel 

Omsøkte område er i kommuneplanen angitt som nåværende fritidsbebyggelse HF. Det er 
ingen regulerte hensynssoner innenfor planområdet. Foreslått reguleringsformål er i tråd med 
kommuneplanen.  

 
 

Figur 2: Utsnitt av gjeldende kommunedelplan 
Kilde: Eigersund kommune 
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Følgende bestemmelse ligger til byggeområdene HF i kommuneplanen:  
I byggeområder merket HF, som er eldre til dels kystnære byggeområder, skal størrelsen 
fastsettes etter en vurdering av landskapstilpasning og lokal byggeskikk/omkringliggende 
bebyggelse. Øvre grense for BYA skal ikke overstige 75 m². Maksimal mønehøyde settes til 5,5 
meter. Terrassen uten takoverbygg skal ikke overstige 20 m². Nærmere bestemmelser skal 
settes i regulerings‐ og bebyggelsesplan. 
 
Gjeldende reguleringsplan 

Omsøkte eiendom omfattes av Reguleringsplan for Kjeøy, deler av Tengsåsen og 
Tengsastranda med sjøområder, som regulerer eiendommen som byggeområde for 1 
fritidsbolig og uteoppholdsareal/hage.  
 

 
Figur 3: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for Kjeøy, deler av Tengsåsen og Tengsastranda med 
sjøområder fra 2007. Kartkilde: Eigersund kommune 

Tilliggende planer 

- Neset – Tengs (10-7) 
- Næring/Industri (10-6) 
- RV44 – Eie – HP33 (10-11) 
- Maurholen (17-10) 
- Forenset båtplass/parkering (9-8) 
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4 Planprosess og medvirkning 

4.1 Forhåndsvarsling 

Oppstart av planarbeid ble varslet offentlige instanser, samt berørte og tilstøtende eiendommer i 
brev av 15. september 2014, samt annonsert i Dalane Tidende. Høringsfrist ble satt til den 17. 
oktober 2014. Naboer, grunneiere og offentlige instanser ble varslet i henhold til lister fra 
kommunen.  

 
Figur 4: Varslet plangrense. Kartkilde: KSO/Eigersund kommune 

 

4.2  Innkomne merknader til forhåndsvarslingen 

Det kom inn 3 merknader til varsel om oppstart. Disse er gjengitt og kommentert i kapittel 7. 
Følgende instanser hadde merknad:  
 

- Statens vegvesen Region vest, datert 10.10.14 
- Fiskeridirektoratet, Region sør, datert 17.9.14 
- Fylkesmannen i Rogaland, datert 8.10.14 
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Nr. Avsender/Innspill Kommentar 
1 Statens vegvesen Region vest 

Ingen merknader 
 
Tatt til etterretning. 
 

2 Fiskeridirektoratet Region sør 
Regulering av ny fritidsbolig på eiendom 
49/59 vil ikke medføre konsekvenser for 
de interesser direktoratet skal ivareta i 
planleggingen, og har ingen vesentlige 
merknader til planarbeidet.  
 

 
Tatt til etterretning. 

3 Fylkesmannen i Rogaland 
Fylkesmannen vil i utgangspunktet ikke 
anbefale at det legges inn flere hytter på 
Kjeøy. Nye hytter bør vurderes med 
grunnlag i en samlet regulering og ikke 
som enkeltvise planendringer eller 
dispensasjoner. Foreslått hyttetomt vil 
legge ytterligere press på en allerede 
sårbar grøntstruktur og vil også gi en 
uheldig landskapsvirkning.  
 

 
I forbindelse med behandlingen av 
reguleringsplanen for Kjeøy, deler av 
Tengsåsen og Tengsastranda ble denne 
fritidsbolig tatt ut av planen ved en 
feiltagelse, jf. reguleringssak MU-147/07. I 
reguleringsvedtaket gis det imidlertid 
anledning til å se på saken ved en senere 
anledning, derav denne 
reguleringsendring. Ny fritidsbolig 
plasseres nord for eksisterende hytte på 
tomta, i sikker avstand fra bratt skrent. 
Hyttas plassering er gjort med tanke på 
utsikt og solforhold for nabohyttene. Disse 
forhold ivaretas ved viste plassering.  
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5 Beskrivelse av reguleringsendringen 

Planforslaget regulerer inn en ekstra fritidsbolig på eiendom 49/59. Tomtas størrelse på om lag 
4,8 daa tilsier god mulighet for ytterligere bebyggelse.  
 
Nord for tomten er en bratt skrent, hvor planlagt fritidsbolig plasseres i sikker avstand fra denne 
skrenten, jf. rasfarevurdering (22.05.15). Ny fritidsbolig plasseres utenfor 100 meters-beltet 
langs sjø.  
 
Reguleringsendringen medfører ingen endringer i gjeldende plans bestemmelser. For ny 
fritidsbolig på 49/59 gjelder samme bestemmelser for utnyttelsesgrad, høyder og utforming som 
for øvrige hytter på Kjeøy.  

 
Figur 5: Byggeområde for ny fritidsbolig er plassert nord for eksisterende hytte, men i sikker avstand fra 
bratt skrent. 
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6 Virkninger av reguleringsendringen 

6.1  Bebyggelsen 

Det gjøres ingen endring i bestemmelsene knyttet til fritidsboligens omfang, utforming og høyder 
m.m. Ny fritidsbolig plasseres nord for eksisterende hytte på eiendommen. Endringen berører 
ikke utsikt, innsyn og solforhold for omkringliggende naboer og medfører dermed ikke 
konsekvenser for nærliggende bebyggelse.  
 
6.2 Trafikk- og parkeringsforhold 

Reguleringsendringen medfører ikke økt trafikkbelastning på eksisterende vegnett enn hva 
gjeldende reguleringsplan legger opp til. Parkering til fritidsboligene bekrefter gjeldende plans 
krav. Eiendommen har allerede i dag tilstrekkelig med parkering (på fastland) og båtplasser 
(både på fastland og på øya) til en ny fritidsbolig. 
 

6.3 Kulturminner 

Tiltaket får ingen konsekvenser for kulturminner. 
 
6.4 Friluftsaktivitet, naturområde, barn- og unges interesser i nærmiljøet 

Planlagt fritidsbolig bygges på grøntområde i tilknytning til eksisterende fritidsbolig. 
Grøntområder på Kjeøy er i gjeldende plan regulert til hage.   
 
6.5 Naturmangfoldloven § 8-12 

Innenfor området er det ikke registrert sjeldne eller truede arter i naturdatabasen. Området er 
regulert til fritidsbolig og hage i gjeldende plan. Ny fritidsbolig reguleres inn på opparbeidet 
hagemark, og vil være av et beskjedent omfang. Området er ikke spesielt verdifullt eller sjeldent 
med tanke på biologisk mangfold. Det vurderes ikke som nødvendig med restriksjoner eller 
særskilte tiltak i forhold til naturlig mangfold i området. 
 
6.6 Risiko og sårbarhet 

Risiko og sårbarhet er avklart i kapittel 2.2.  
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Vedlegg 1 – Plankart 
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Vedlegg 2 – Forhåndsvarsling 
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Vedlegg 3 – Merknader til forhåndsvarsling 
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Vedlegg 4 – Rasfarevurdering  


