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1  Bakgrunn 

 

1.1 Hensikten med planen 
Omsøkte område er tidligere regulert i reguleringsplan for Leidlandshagen til konsentrert 
småhusbebyggelse. Til denne reguleringsplanen er det vedlagt en bebyggelsesplan for aktuelle 
område K3. Bebyggelsesplanen lar seg imidlertid ikke gjennomføre slik den foreligger, og en ser 
med dette behov for å gjøre en rekke justeringer i denne planen. Med bakgrunn i dette 
utarbeides detaljreguleringsplan for område K3. Området reguleres til konsentrert 
småhusbebyggelse med tilhørende funksjoner. Det legges opp til at det kan etableres inntil 34 
boenheter med tilhørende funksjoner innenfor feltet. 

1.2 Forslagsstiller, plankonsulent og eierforhold 
Tiltakshaver for planarbeidet er Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling AS. Planarbeidet utføres 
av Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter. 
 
Planområdet omfatter følgende grunneiendom gnr 7 bnr 798, som eies av tiltakshaver. 

1.3 Tidligere vedtak i saken 
Ingen tidligere vedtak med unntak av behandlingen av gjeldende reguleringsplan for 
Leidlandshagen (plan 16-31) i 2009.  

1.4 Utbyggingsavtale 
Ikke aktuelt. 

1.4 Krav om konsekvensutredning 
Det ble avklart i oppstartsmøte med Eigersund kommune at planlagte tiltak ikke faller inn under 
forskrift om konsekvensutredninger. I det følgende er en kort redegjørelse for den vurderingen 
som da ble gjort.  

§ 2 i forskriften: 
Planforslaget inneholder ikke tiltak som nevnt i vedlegg 1, og utløser ikke direkte krav om 
konsekvensutredning. 

§ 3 i forskriften: 
Gjeldende kommuneplan regulerer området til boligbebyggelse – nåværende. Området inngår 
også i gjeldende reguleringsplan fra 2009, plan 16-31 Leidlandshagen, som regulerer området 
til konsentrert bebyggelse. Planlagte tiltak er i tråd med overordnet plan og faller dermed ikke 
inn under forskriftens § 3. Tiltaket må med dette ikke vurderes etter tiltak i § 4.  
 
Planen vurderes som ikke konsekvensutredningspliktig.  
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2 Planstatus og rammebetingelser 

2.1 Overordnede føringer 

Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging 
RPR for areal- og transportplanlegging har bl.a. som mål å sikre at arealplanleggingen legger til 
rette for en arealdisponering som bygger opp rundt kollektivnettet, som bidrar til reduksjon i 
bruken av privatbil, og som bidrar til at hverdagen kan organiseres slik at de daglige gjøremål 
nås med minst mulig bruk av privatbil. 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge T-2/08 
RPR for barn og unge skal bidra til å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Det skal 
opparbeides gode utearealer for variert bruk. Det stilles krav om erstatning for nedbygging av 
areal som er i bruk for lek. 

Den europeiske landskapskonvensjonen 
Målene med konvensjonen er å fremme vern, forvaltning og planlegging av landskap. 
Konvensjonen ønsker å fremme livskvalitet og helse, det lokale selvstyret og mulighetene for 
aktiv medvirkning, bærekraftige lokalsamfunn og attraktive steder som stimulerer folks 
skaperevne og tiltakslyst.  

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 (Miljøverndepartementet) 
Retningslinjen skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige 
etater ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. 
Retningslinjene anbefaler at det beregnes to støysoner rundt viktige støykilder, rød og gul sone. 
I rød sone er hovedregelen at støyfølsom bebyggelse skal unngås, mens det i gul sone kan 
vurderes hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak 
gir tilfredsstillende støyforhold.  

2.2 Gjeldende planer 

Kommuneplanens arealdel 
Omsøkte område er i kommuneplanen 2011-2022 angitt som boligbebyggelse nåværende B21. 
Tvers gjennom boligområdet er regulert gangforbindelse fra fylkesveien i nord til idrettsanlegg 
og skole i sør. Arealer rundt boligområdet er avsatt til LNFR-formål. De områder som har 
skråskravvur er hensynet til friluftsliv viktig, mens områder med kryss-skravvur (rutenett) er 
båndlagt til bevaring naturmiljø. Detaljreguleringen inngår i planlagt boligområde og er i stor 
grad innenfor angitte grenser for boligbebyggelse med unntak av mindre areal nordøst som 
ligger under friluftsformålet. En vurderer det dithen at det er unøyaktigheter i grenselinjene i 
kommuneplanen da denne er nyere enn gjeldende reguleringsplan som regulerer området til 
boligbebyggelse. En samlet vurdering tilsier at planlagte reguleringsformål er i tråd med 
overordnet plan.  

Følgende bestemmelser er vurdert som viktige med hensyn på planlagte tiltak: 
 

- § 1.7 Barns interesser, herunder trafikksikre snarveier, gang- og sykkelveier m.m. 
- § 1.11 Uteoppholdsareal. Det skal avsettes eller påvises uteareal på minst 150 m2 pr. 

boenhet, tilgjengelig og egnet til lek, utfoldelse og opphold utendørs. 
- § 1.14 Parkeringskrav. For boliger skal det avsettes 1 parkeringsplass på egen tomt i 

garasje samt en bil pr. bruksenhet til gjesteparkering. Likeledes skal det avsettes areal 
for 2 sykler pr. bruksenhet, og minst halvparten av dette arealet skal være overbygd.   
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Gjeldende reguleringsplan 
Omsøkte eiendom omfattes av Reguleringsplan for Leidlandshagen (16-31) vedtatt 8.9.2009. 
Området reguleres til konsentrert bebyggelse K3 med tilhørende bestemmelser: 

- § 1.4 Konsentrert boligbebyggelse 
 Boligbebyggelsen i felt K3 skal oppføres som konsentrert bebyggelse i samsvar 

med regulerings-/bebyggelsesplan for hele feltet. K3 skal etableres med 
rekkehus/kjedehus/småhus.  

 Tillatt bebygd areal skal ikke overstige 40 % av feltets nettoareal. 
 Det skal opparbeides parkeringsplass med parkeringsdekning på min. 1,5 p-

plass pr. boenhet, alternativt 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet ved individuell 
parkering på egen eiendom. 

 Krav til høyde og takvinkel fastsettes i bebyggelsesplan.  
 Det enkelte felt skal ha høy arkitektonisk og estetisk kvalitet, herunder kvalitet på 

uteområder.  
- § 6 Rekkefølgekrav 

 Området skal tilknyttes offentlig vann og avløp. Det tillates lokal 
overvannshåndtering dersom forholdene ligger til rette for slike løsninger. 

 Før det blir gitt byggetillatelse skal forhold knyttet til radon dokumenteres, og ev. 
avbøtende tiltak skal skisseres. 

- § 7 Fellesbestemmelser 
 Murer med høyde over 1,5 meter tillates ikke.  
 Tillates ikke planting av trær som kan stenge for bakenforliggende naboers utsikt.  
 Mindre bygg for tekniske installasjoner som trafokiosker og pumpestasjoner kan 

etableres innenfor grøntområder og byggeområder.  
 Prinsippene bak universell utforming skal søkes ivaretatt.  

Figur 1: Utsnitt av gjeldende kommunedelplan. Plangrense for detaljplan 20090008-02 er vist med svart 
stiplet linje. Kilde: Eigersund kommune 
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 Alle kabler og ledninger for strøm, telefon etc. skal fremføres i jordkabel. 
Nettstasjon kan legges i alle formålsområder unntatt trafikkareal og lekeareal. 
Magnetfelt skal dokumenteres av netteier dersom de plasseres ved boliger.  

 

 
Figur 2: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for plan 16-31 Leidlandshagen. Kartkilde: Eigersund kommune 

Tilliggende planer 
- Risbakktjødne m.m. (16-8) 
- Uførfjellet (16-7) 
- Gang- og sykkelvei FV65 (16-34) 

 
 

 
 

Figur 3: Illustrasjon som viser gjeldende reguleringsplaner i området. Kilde: www.eigersund.kommune.no 
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3 Planprosess og medvirkning 

3.1 Forhåndsvarsling 
Oppstart av planarbeid ble varslet offentlige instanser, samt berørte og tilstøtende eiendommer i 
brev av 19. mars 2015, samt annonsert i Dalane Tidende. Høringsfrist ble satt til den 27. april 
2015. Naboer, grunneiere og offentlige instanser ble varslet i henhold til lister fra kommunen.  

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

Innkomne uttalelser til forhåndsvarslingen 
Innen høringsfristens utløp er det kommet inn 2 merknader til varsel om planoppstart:  
 
Nr. Avsender/Innspill Kommentar 
1 Statens vegvesen Region vest 

Ingen merknader. 
 
Tatt til etterretning. 
 

2 Rogaland Fylkeskommune 
Det må legges opp til gode løsninger for 
uteoppholdsareal, både for barn, unge, 
voksne og eldre. Det bør særlig legges 
vekt på å sikre gode solforhold.  
 
 
 
 
 

 
Hver bolig har privat uteoppholdsareal i 
tilknytning til boligen, men grunnet høy 
utnyttelse og små tomter er utearealet 
begrenset for boligene. Planen legger til 
rette for felles leke- og uteoppholdsareal 
sentralt i området. Dette arealet er solrikt 
og kan benyttes som et samlingspunkt for 
de som bor i området.  
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Sikre naturlige gangveier fra planområdet 
og ut til det omkringliggende 
friluftsområdet. Oppfordrer til at 
planområdet utvides noe slik at det kan 
tilknyttes gangvei i retning idrettsanlegg og 
skole.  
 
Nær planområdet viser temakart-Rogaland 
flere forekomster av småsalamander i 
myrdammer. Dersom det er tilsvarende 
myrdammer/vannforekomster innenfor 
planområdet, og disse berøres av 
utbyggingen, må det søkes om dette etter 
forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.  
 

Planen legger til rette for fortau langs 
interne kjøreveier samt snarvei til 
gjennomgående gang- og sykkelvei. Dette 
bidrar til trygg og kort skolevei for barn i 
området. 
 
 
Forholdet forutsettes avklart i gjeldende 
reguleringsplan. Det er ikke kjennskap til 
at det er funnet småsalamander innenfor 
boligområdet i Leidlandshagen. Innenfor 
planområdet er ingen myrdammer/vann-
forekomster.  

 

3.3 Avklaring med offentlige myndigheter 
Det er ikke ansett behov for avklaringer med øvrige regionale myndigheter utover de merknader 
som er innkommet til forhåndsvarslingen.    

4 Dagens forhold 

4.1 Beskrivelse av dagens situasjon 

Beliggenhet 
Planområdet ligger på Leidland, på Nordre Eigerøy, vest for Egersund sentrum.  
Planområdet avgrenses av friluftsområde i vest og sør, og planlagt boligområde i nord og øst. 
Samlet planareal er på 11,13 daa.  

 
Figur 5: Planområdets beliggenhet. Kilde: Eigersund kommune. 
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Arealbruk 
Området er under utbygging i tråd med gjeldende reguleringsplan fra 2009.  

Landskap, naturverdi og biologisk mangfold 
Dalane-regionen er preget av den sure og næringsfattige bergarten anortositt som ligger nakent 
frem i dagen. Sterk oppsprekking gir terrenget et småknudrete preg.   
 
Landskapet i planområdet inngår i det vakre landskapet Nordavågen – Skadberg – Holmane, jf. 
vakre landskap i Rogaland. Karakteristisk for området er at det er grunnlendt og småkupert 
kystområde. Landskapet fra Myklebust til Skadberg er preget av lange strekninger av stein- og 
sandstrand og et sammenhengende grønt teppe av dyrket mark. Spredt lauvtrevegetasjon, 
beitemark og røsslynger gir variasjon. Vindutsatte trær har en særpreget utforming som gir 
området karakter. De sjønære områdene har et rikt sjøbruksmiljø. Kystkulturmiljøet på 
Skadberg er representativt for landskapsregionen. Gårdsbebyggelsen ligger på rekke langs 
toppen av ryggen forsterker den historiske kontinuiteten i landskapet.  

 
Figur 6: Landskapsregionen Dalane anortosittlandskap. Kilde: Vakre landskap i Rogaland 

Planområdet har planeringshøyde på ca. kote 65, og avgrenses av sterkt stigende 
terrengformer i vest og sørøst. Planeringshøyde er satt med utgangspunkt i høyder på 
tilliggende veier og boligtomter.  

Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke kjent at det er registrert kulturminner eller verneverdige bygninger (SEFRAK 
registrert) innenfor planområdet jf. temakart-rogaland. 

Trafikkforhold 

Kjøreatkomst 
Planområdet har kjøreatkomst fra FV 65 via boliggater i nytt boligområde på Leidlandshagen. 
Atkomstveien er kommunal og bygges i tråd med godkjent plan.  

Trafikkmengde 
Statens vegvesens nasjonale vegdatabank (NVDB) inneholder trafikktall for riks- og fylkesveier. 
Tallene i NVDB baserer seg på registreringer fra 2012. Trafikkbelastningen på FV65 ved krysset 
inn til nytt boligområde er 2100 ÅDT.  
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Ulykkessituasjon 
Det er ikke kjennskap til at det er skjedd noen alvorlige trafikkulykker i kryssområdet inn til 
Leidlandshagen fra FV65 i løpet av de siste 10 år, jf. vegdatabanken. 

Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
Internt i nytt boligområde anlegges fortau langs hovedaksene. I tillegg etableres gang- og 
sykkelvei fra FV65 til Hålå (idrettsanlegg, skole og barnehage). Gjeldende reguleringsplan for 
gang- og sykkelvei langs FV65 omfatter kryssområde inn til Leidlandshagen.  

Kollektivtilbud 
Bussforbindelse fra Nordre Eigerøy og til sentrum. Det er etablert bussholdeplass i krysset inn til 
boligområdet.  

Barns interesser 
Reguleringsplanen for Leidlandshagen regulerer felles lekeplasser i nærhet til planområdet (ca. 
90 og ca. 130 meter målt fra innkjøringen til området). Dette er store lekeplasser på henholdsvis 
ca. 660 m² og ca. 350 m². Regulerte lekeplasser er felles for hele Leidlandshagen boligområde. 
I tillegg til regulerte lekeplasser har planområdet nærhet til etablert idrettsanlegg i Hålå, samt 
gangavstand til skole og barnehage. Planområdet ligger i naturskjønne omgivelser med gode 
turmuligheter i store friluftsområder.  

Sosial infrastruktur 
Nærmeste barnehage og barneskole ligger i gangavstand fra planområdet. I forbindelse med 
opparbeidelsen av Leidlandshagen boligområde er det etablert en gjennomgående gang- og 
sykkelvei til skole, barnehage og idrettsanlegg.  

Universell tilgjengelighet 
Området er under utbygging etter gjeldende plan fra 2009. Gjeldende plan stiller krav til at 
lekeplasser skal utformes etter prinsippene om universell utforming, samt en generell 
fellesbestemmelse for hele planområdet om at prinsippene bak universell utforming skal søkes 
ivaretatt. Området er småkupert noe som kan vanskeliggjøre tilgjengelighet for alle på offentlige 
trafikkarealer.  
Planområdet defineres av bratte terrengformer i vest og sørøst-øst. Topografien i området 
åpner med dette for at området kan planeres og dermed tilrettelegges for universell 
tilgjengelighet.  

Teknisk infrastruktur 

Renovasjon 
Renovasjonsordning for Dalane er henteordning, hvor hver bolig setter ut avfallssekker etter 
avtale med DIM på hentedagen. 

Vann- og avløp 
Det legges kommunalt vann- og avløpsledninger i det nye boligfeltet. Omsøkt område inngår i 
denne planen.  

Strøm 
Det er ikke luftspenn høyspent gjennom området.  

Håndtering av overflatevann 
Overflatevann har drenering til naturterreng.  

Grunnforhold 
Hele området på Leidlandshagen er kategorisert som bart fjell, jf. www.temakart-rogaland.no. 
Kategorien bart fjell brukes om områder som stort sett mangler løsmasser, hvor mer enn 50 % 
av arealet er fjell i dagen.  
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Figur 7: Oversiktsbilde hentet fra Google Earth. 

Forurensning 

Støy 
Planområdet har nærhet til idrettsanlegg. Fylkesvei 65 ligger i god avstand fra planområdet. En 
total vurdering tilsier at planområdet i liten grad er utsatt for støy.  

Luftforurensning 
Det er ikke kjennskap til forurensningskilder innenfor planområdet.  

4.2 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 
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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    Planområdet avgrenses i 
vest og sørøst-øst av stedvis 
bratt terreng. Det er ikke 
kjennskap til rasfare i 
området.  

-  

1.2 Er det fare for 
utglidning (er 
området 
geoteknisk 
ustabilt)? 

 x    Området består av bart fjell 
og mindre områder med 
løsemasser. Det er ingen 
fare for utglidning.  

 

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

 x    Området er ikke utsatt for 
flom/springflo. 

-  

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

 x    Ingen bekker/elver i eller i 
nærhet til området. 

 

1.5 Er det radon i 
grunnen? 

x  1 1 3 Det er utført en kartlegging 
av radonutsatte områder i 
Norge. Datasettet viser hvilke 
områder som er mer utsatt 
for radon enn andre. 
Kartleggingen er basert på 
geologi og inneluftsmålinger 
av radon. Planområdet er 
klassifisert som «Moderat til 
lav». I disse områder er det 
beregnet at opptil 20% av 
boligene har 
radonkonsentrasjoner over 
200Bq/m³, med 70 % 
statistisk sikkerhet.  

- Bygningsmessige 
tiltak mot radon 
utføres iht lokal 
vurdering, PBL og 
tekniske forskrifter. 
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1.6 Ekstremvær/klima
-utfordringer 

x  3 2 6 Forventede klimaendringer 
kan gi mer intense regnskyll 
som jordsmonnet ikke klarer 
absorbere. Store 
vannmengder kan samle seg 
på overflaten og finne nye 
vannveier. Det forventes en 
økning på 20 % nedbør de 
neste 50-100 årene. 
I planområdet legges det opp 
til at overvann, herunder 
drensvann, i størst mulig 
grad skal infiltreres i 
naturterreng rundt området.  

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

1.7 Sårbar flora, 
fauna, fisk i 
området 

 x    Ingen påviste sårbare arter 
innenfor planområdet.  

 

2 MILJØ 
2.1 Forurensninger i 

grunnen 
 x    Ingen påvist forurensning i 

grunnen. Ingen tidligere 
aktivitet i området skulle tilsi 
at grunnen er forurenset.  

- 

2.2 Støy  x    Planområdet er ikke påvirket 
av støy. 

- Nye boliger 
bygges iht. 
Retningslinje T-
1442/2012 mhp 
støy. 

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 jernbane i nærheten.  - 

3.1.3 - hendelser på 
sjø/vann/elv 

 x    Ingen. Planområdet grenser 
ikke direkte til sjø. 

- 

3.1.4 - hendelser i 
luften 

 x    Ingen. - 

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    Ingen industribebyggelse i 
nærhet til området.  

- 

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

(kraftlinjer) 
 x    Ingen. -  

 -teletjenester  x    Ingen. -  
 -vannforsyning  x    Boligområdet tilkobles 

offentlig vannforsyning. 
Vanlig tidsavbrudd i 

- 
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vannforsyningen er ikke 
kritisk for boliger. 

 -renovasjon/ 
spillvann 

 x    Boligområdet tilkobles 
offentlig avløp. Offentlig 
renovasjonsordning (DIM). 

- 

3.4 Påvirkes området 
av magnetiske felt 
fra el.linjer? 

 x    Ingen høyspent luftspenn i 
området.  

- 

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    Etablert gang- og sykkelvei 
gjennom området fra FV65 til 
Hålå (idrettsanlegg, skole og 
barnehage).  

-  

3.5.2 -til busstopp/ 
kollektive 
forbindelser? 

 x    Interne gangforbindelser og 
fortau etablert langs 
hovedveiene i boligområdet.  

- 

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    Tilkobles offentlig 
vannforsyning med 
tilfredsstillende trykk. 

- 

3.6.3 -har området bare 
en mulig 
atkomstrute for 
brannbil? 

x     Hovedatkomst til 
boligområde fra FV65 via 
Eigerøy bru. Kun en 
atkomstrute for brannbil 
gjelder for all bebyggelse på 
Eigerøy. 

- 

4 TIDLIGERE BRUK 
4.1 Er området 

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

 x    Ikke aktuelt. - 

5 OMGIVELSER 
5.1 Er det regulerte 

vannmagasiner i 
nærheten, med 
spesiell fare for 
usikker is? 

 x    Ingen. - 

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

 x    Mindre terrengformer i 
nærområdet. Disse er 
vanlige over hele Eigerøy, og 
vurderes ikke å utgjøre en 
spesiell stor fare.  

-  

6 ULOVLIGE VIRKSOMHETER 
6.1 Sabotasje og 

terrorhandlinger 
 x    Ikke aktuelt. - 
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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.  

5 Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Planlagt arealbruk 
Planforslaget er basert på gjeldende reguleringsplans forutsetning om konsentrert bebyggelse i 
område K3. Til denne reguleringsplanen følger en illustrasjonsplan/bebyggelsesplan som 
illustrerer en utnyttelse av området med 33 boenheter med tilhørende anlegg. Det er planlagt 
rekkehus og 2-mannsboliger. Bebyggelsen er plassert langs ytterkantene og med felles 
parkeringsløsning i senter av området. Det er ikke ønskelig å utbygge området etter denne 
bebyggelsesplanen da den bl.a. medfører store terrenginngrep i form av fjellsprengning og gir 
en dårlig arealutnyttelse.  

 
Figur 8: Bebyggelsesplan til gjeldende reguleringsplan fra 2009. 

Med bakgrunn i dette er det utarbeidet et planforslag som viser en bedre arealutnyttelse og er 
mer skånsom mot terrenget ved at man unngår inngrep i terrengformer i vest og sørøst-øst. 
Parkering er plassert på de minst attraktive områdene. Med høy utnyttelse og små tomter, vil 
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hver enhet få begrenset privat uteoppholdsareal. Det er derfor lagt inn en felles lekeplass som 
kan være et samlingspunkt for beboerne i området. Her kan eldre og unge møtes. Det er krav til 
min. opparbeidelse av lekeplassutstyr og benker.     

 

 
Figur 9: Planforslaget 
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Planforslaget omfatter følgende reguleringsformål: 
 
Sosikode Formål (sosikode) Område 

signatur 
Eierform Areal 

(kvm) 
1100 Boligbebyggelse  annen 17
1112 Boligbebyggelse - konsentrert BKS1-BKS7 annen 5 938
1550 Renovasjonsanlegg BRE felles 42
1610 Lekeplass BLK felles 222
2011 Kjøreveg SKV1-SKV3 felles 834
2012 Fortau SF1-SF3 felles 270
2016 Gangveg/gangareal SGG1-SGG2 felles 173
2018 Annen veggrunn – tekniske anlegg SVT1 felles 7
2082 Parkeringsplasser SPP1-SPP3 felles 1 556
3001 Grønnstruktur G1-G3 felles 2 188

 Sum planområdet   11 248

5.2 Byggeformål 

Boliger 
Det er i planarbeidet jobbet med ulike hustyper. Det er bl.a. laget forslag til 6-mannsbolig og 4-
mannsbolig, mens tomtene med best utsikt og kvalitet bebygges med rekkehus/kjedet småhus.   
 

 
Figur 10: Situasjonsplan av planlagt bebyggelse.  
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Siden det legges opp til en rekke fellesarealer og funksjoner, stilles det krav til at boligene skal 
organiseres i et sameie eller borettslag. Hver boenhet med tilhørende uteplass tillates 
seksjonert. Før seksjonering kan finne sted må det utarbeides reglement for sameiet. Alle 
boligene må inngå i dette sameiet også etter seksjonering.  

Byggehøyder 
Byggehøydene baserer seg på gjeldende plans bestemmelser. Bebyggelsen innenfor 
planområdet tillates oppført med maks mønehøyde på 9,5 meter. Ved pulttak eller flatt tak skal 
høyeste gesimshøyde ikke overstige 8,0 meter. Byggehøyden skal uansett ikke overstige kote + 
76,5.  
Bebyggelsen skal oppføres med saltak, pulttak eller flatt tak. Ved saltak skal takvinkel ikke 
overstige 45 °. Bygninger i samme rekke skal ha lik takutforming.  

Utnyttelsesgrad 
Hvert byggeområde har angitt maks tillatt utnyttelsesgrad. For områdene BKS1, BKS3, BKS5 
og BKS6 er maks tillatt bebygd areal 40% BYA. For områdene BKS2 og BKS4 er maks BYA 50 
%. For området BKS7 er maks BYA 35 %. Angitt BYA gjelder kun for bebyggelsen.  
 
Gjeldende reguleringsplan angir en maks utnyttelsesgrad på 40 %-BYA for hele K3-området. 
Planforslaget viser en utnyttelsesgrad av hele K3-området på ca. 26 % BYA, inkludert 
bebyggelse og parkeringsarealer. Dette er betydelig lavere enn angitt utnyttelsesgrad i 
gjeldende plan.  

Antall boliger 
Planen tilrettelegger for en utbygging av området med min 17 og maks 34 boenheter. 
Bestemmelsene angir en begrensning i antall boenheter innenfor hvert delfelt: 

DELFELT ANT. BOENHETER 
 min maks 
BKS1 3 6 
BKS2 2 4 
BKS3 4 8 
BKS4 3 6 
BKS5 1 2 
BKS6 1 2 
BKS7 3 6 
Sum 17 34 

Byggegrenser 
Hvert delfelt har angitt byggegrense. Bebyggelsen tillates oppført innenfor byggegrensen, med 
unntak av garasje/carport/bod i BKS5, BKS6 og BKS7 som kan plasseres i nabogrense. 

Eiendomsgrense 
Eiendomsgrense skal følge formålsgrense der dette er hensikten. De ulike boligene med 
tilhørende uteareal kan seksjoneres ut. 

Planlagt bebyggelse 
Planlagt bebyggelse er i plankartet angitt som skjematiske bygningsvolumer. Endelig 
plassering, utforming, størrelse og arkitektur fastsettes ved detaljprosjektering av bygget, og må 
vises på utomhusplan ved søknad om rammetillatelse for første boenhet innenfor hvert delfelt. 
Planlagt bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. 

Uteoppholdsareal 
Nye boliger får uteoppholdsareal på dels egen tomt og på fellesarealer. Kommuneplanen stiller 
krav til at hver bolig utenfor sentrum skal ha min. 150 m² uteoppholdsareal pr. boenhet.  
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Figur 11: Utearealer. Illustrasjonen viser uteoppholdsarealer til hver bolig. Private utearealer er vist med grønn 
farge.  

Hver enkelt bolig har uteoppholdsareal på private terrasser/balkonger, privat hage, samt felles 
arealer. Uteareal for den enkelte bolig er varierende. For eksempel har leilighetene i 
fleremannsboligene i BKS1, BKS2, BKS3 og BKS4 mindre uteareal pr. enhet enn eneboligene i 
BKS5, BKS6 og BKS7. Tabellen under angir en ca. fordeling av uteareal for boligene slik de er 
illustrert i situasjonsplanen til planforslaget (fig. 11):  
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Felt Ant. enh. 

Samlet 
uteareal  
for delfelt 
(bakke-
plan) 
m2 

Andel 
uteareal 
(bakke-
plan) 
m2 

Privat 
uteareal 
(balkong/ 
terrasse) 
m2 

Samlet 
uteareal 
pr. enhet 
m2 

BKS1 6 561 
 Nr. 1-6  93,5 17 110,5
BKS2 4 319 
 Nr. 20-23  80 7 87
BKS3 8 867 
 Nr. 24-27 269 67 7 74
 Nr. 28-31 598 149,5 7 156,5
BKS4 6 376 58,5 17 75,5
BKS5 2 360 

 Nr.12  245 10 255
 Nr.13  115 10 125

BKS6 2 297 
 Nr.11  101 10 111
 Nr.10  196 10 206
BKS7 3 614 
 Nr.9  250 10 260
 Nr.8  155 10 165
 Nr.7  209 10 219

 
Kommuneplanens krav til 150 m² pr. boenhet oppfylles ikke for alle boligene. En vurderer likevel 
kvaliteten på utearealene som gode med tilfredsstillende solforhold og beliggenhet. I tillegg til 
det private uteoppholdsarealet disponerer boligene et felles uteareal på 222 m². Av dette arealet 
skal min. 75 m² opparbeides til felles lekeplass.  
 
Planlagte boliger har umiddelbar nærhet til flott turterreng og idrettsanlegg/skole.  

Sol- og skygge 
Både privat og felles uteareal har gode solforhold, spesielt på formiddag/ettermiddag.  
 
Kl.9 ved vår- og høstjevndøgn vil store deler av utearealene være skyggelagt av terreng samt 
ny bebyggelse, unntatt eneboligene i BKS6 som har gode solforhold på sørsiden av boligen. 
Felles uteareal er helt skyggelagt. Kl. 12 har de fleste boligene godt med sol på sin sørvendte 
uteplass. På felles utearealet er det da skygge på ca. 20 % av arealet (lengst mot syd). Det er 
planlagte boliger i BKS4 som kaster skygge på fellesarealet. Kl. 15 har boligene rikelig med sol 
på uteareal mot sør og vest, mens 40% av fellesarealet er skyggelagt av bebyggelsen i BKS7.  
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Figur 12: Sol- og skyggediagram ved vår- og høstjevndøgn. 
 
 
Ved midtsommer er solforholdene veldig gode hele dagen for alle boligene Felles uteareal har 
også veldig gode solforhold. Se figur 13. 
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Figur 13: Sol- og skyggediagram ved midtsommer. 

Renovasjon 
Det legges opp til felles plass for utsetting av søppelsekk på hentedag for alle boligene i 
området. Arealet er plassert nærmest mulig offentlig vei. Muligheter for renovasjonsbil å stoppe 
og ev. snu i innkjøring til feltet.  

5.3 Grønnstruktur 
Områder avsatt til grønnstruktur skal ha et tydelig grønt preg, hvor eksisterende terreng og 
vegetasjon skal beholdes i størst mulig grad. Områdene omfatter grøntarealer som ikke er en 
del av boligtomtene. Grøntområdet G1 er egnet til lek, rekreasjon, uteopphold for boligene i 
området. Fjellskjæringer i forbindelse med opparbeidelse av byggetomt er tillatt, men 
skjæringene skal gis en best mulig landskapsmessig behandling. Nødvendige sikringstiltak er 
tillatt.  



 

Side 23 av 31 
 

5.4 Universell utforming 
Prinsippene for universell tilrettelegging skal legges til grunn ved planlegging, utforming og 
anleggelse av nye bygg og anlegg jf. bygningsteknisk forskrift. Planen stiller ikke ytterligere krav 
til universell utforming utover forskriften. 

5.5  Parkering/garasjer  
Parkering for nye boliger er løst ved felles parkeringer og parkering på egen tomt.  
For 2-, 4- og 6-mannsboligene løses parkering på fellesarealer. Dette gjelder for bebyggelsen i 
BKS1, BKS2, BKS3 og BKS4. Parkeringsdekningen for disse leilighetene er 1,5 parkeringsplass 
pr. boenhet. Planen legger til rette for at hver leilighet kan innenfor angitt område overbygge 
parkeringsplass med garasje/carport (merket i plankart med omriss av planlagt bebyggelse G). 
Boliger i BKS1 og BKS2 har garasje i SPP1. Boligene i BKS3 og BKS4 har garasje i SPP3. 
Gjesteparkering er på oppmerkede plasser i SPP1, SPP2 og SPP3. Garasje/carport på 
parkeringsarealene skal oppføres i rekke med en totalhøyde på inntil 4,0 meter og utformes 
med samme materialbruk og takform.  
 
For kjedet enebolig/småhus skal parkering løses på egen tomt. Dette gjelder for bebyggelsen i 
BKS5, BKS6 og BKS7. Parkeringsdekningen for disse boligene er 2 parkeringsplasser pr. 
boenhet hvorav 1 parkeringsplass skal være i garasje. Garasjene kan være frittliggende eller 
sammenhengende med boligen. Det tillates plassering i nabogrense, også når garasjen er 
sammenhengende med boligen så fremt branntekniske forhold er ivaretatt. Garasjens 
grunnflate skal ikke overstige 30 m², med en byggehøyde på inntil 4,0 meter.  
 
Dersom område BKS7 bebygges med mer enn 3 boenheter er parkeringsdekningen 1,5 plass 
pr. boenhet på egen tomt.  

5.6 Trafikkareal 

Kjøreveier 
Det legges opp til at kjøreveier inne på feltet er felles for alle boligene. Veiene reguleres med 
vegbredde på 4,5 meter, med tilliggende fortau på 2 meter bredde. I enden av SKV2 og SKV3 
er det regulert inn snuhank. Snuhanken er dimensjonert for personbil.   
 
Atkomst til boliger og parkeringsareal er angitt i plankartet med avkjørselpil. Der avkjørsel 
krysser fortau skal kantstein senkes til 5 cm. Ytre kant av fortau skal imidlertid ha 
gjennomgående høyde.  
 
Frisikt er målsatt og vist i plankartet. Frisiktsonene er i tråd med vegnorm for Jæren.  

Myke trafikanter 
Planen legger opp til fortau langs kjøreveiene. I tillegg etableres gangforbindelse SGG1 mellom 
parkering og boliger i BKS2 og BKS3. Fortau internt i området knyttes til overordnet fortau i 
boliggaten. Det er i tillegg tilrettelagt for etablering av en snarvei SGG2 til overordnet 
gangveinett via interne fortau i området. Fortau og gangareal skal være tilgjengelig for 
allmenheten.  

5.7 Rekkefølgekrav 
Det er stilt rekkefølgekrav til opparbeidelse av felles lekeplass, samt rekkefølge på etablering av 
infrastrukturen innenfor feltet.  

 Før ny bebyggelse kan tas i bruk skal lekeplass f_BLK1 være ferdig opparbeidet og 
inngjerdet jf. krav i pkt. 5.2. 
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 Før det gis brukstillatelse til nye boliger i BKS1, BKS2 skal felles kjøreveg SKV1, felles 
renovasjon BRE1, felles parkeringsplass SPP1, fortau SF1 være ferdig opparbeidet.  

 Før det gis brukstillatelse til nye boliger i BKS3 skal felles kjøreveg SKV1, SKV3, felles 
parkering SPP2, SPP3, fortau SF3, felles renovasjon BRE1, gangforbindelse SGG1 
være ferdig opparbeidet.  

 Før det gis brukstillatelse til nye boliger i BKS4, BKS5, BKS6, BKS7 skal felles kjøreveg 
SKV1, SKV2, parkering SPP3, fortau SF1, SF2, felles renovasjon BRE1, 
gangforbindelse SGG2 være ferdig opparbeidet. 

6 Virkninger av planen 

6.1  Forholdet til rammer og retningslinjer 

Kommuneplanen 
Planlagte tiltak er i tråd med gjeldende kommuneplan for Eigersund kommune.  

Grenseverdier for støy T-1442 
Planområdet ligger ikke innenfor støysone fra fylkesvei eller annen støyende virksomhet i 
området. Nye boliger skal tilfredsstille Miljøverndepartementets retningslinjer til støy. Forholdet 
avklares i byggesaken. Noen nærmere utredning av støysituasjonen anses med dette ikke som 
nødvendig i denne plansammenheng.  

Forholdet til barn og unge T2/08 
Kommuneplanen for Eigersund kommune angir at det skal sikres et oppvekstmiljø der fysiske, 
sosiale og kulturelle kvaliteter samsvarer med tilgjengelig kunnskap om barn og unges behov. 
Det skal tas hensyn til trafikksikre snarveger, gang- og sykkelforbindelser og gode og varierte 
aktivitetsområder. Utenfor sentrum skal det påvises eller avsettes uteareal på min. 150 m² pr. 
boenhet, tilgjengelig og egnet for lek, utfoldelse og opphold utendørs. Det er muligheter for å 
lempe kravene etter en totalvurdering.  
 
Planen legger til rette for felles uteoppholdsplass på 222 m² for alle boligene. Av dette skal min. 
75 m² opparbeides til lekeplass. Plassen ligger sentralt i området og har gode solforhold. For 
større barn vises det til øvrige (regulerte) lekeplasser i Leidlandshagen boligområde, disse 
ligger om lag 90 til 130 meter unna planområdet. Ut over dette har området nærhet til 
idrettsanlegg i Hålå og skole og barnehage, som ligger henholdsvis ca. 150 og ca. 550 meter 
unna planlagte boliger. Planen tilrettelegger for trafikksikker snarvei gjennom planområdet og 
videre til etablert gang- og sykkelveiforbindelse til skole og idrettsanlegg. Planområdet ligger 
med dette til rette for barnefamilier som ønsker nær tilgang til skole og idrettsanlegg. 

Universell utforming T 5/99B 
Nye boligers planløsning må utføres i tråd med krav gitt i gjeldende bygningstekniske forskrift. 
Utover bygningstekniske forskrift stilles det ikke ytterligere krav til universell utforming i 
planområdet.   

6.2 Forholdet til naturmangfoldloven 
Det skal gjøres vurderinger av tiltaket i forhold til naturmangfoldlovens §§ 8-12. Området er 
tidligere regulert slik at forholdet skal være avklart i gjeldende plan. En har i dette tilfellet likevel 
valgt å foreta en vurdering av planlagte tiltak i forhold til naturmangfoldloven. 
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§ 8. (kunnskapsgrunnlaget) 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold 
til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge vekt 
på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med 
naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 
naturmangfold.  

 
Planområdet er på om lag 11,2 daa. Området ligger midt i et regulert boligområde som er under 
utbygging. Det er i forbindelse med opparbeidelse av feltet utført anleggsarbeider i området i 
form av hogst, rydding og grovplanering. Vegetasjon på toppene av terrengformene står igjen, 
og er regulert til grønnstruktur. Disse arealene vil ikke bli berørt av utbyggingen i området. 
Vegetasjonen i planområdet representerer en vanlig vegetasjonstype i området rundt Leidland. 
Det er ikke registrert prioriterte arter eller rødlista arter innenfor planområdet. Planforslaget vil 
derfor ikke forringe naturmangfoldet i området.  
 

§ 9. (føre-var prinsippet) 
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den 
kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette elle runnlate å treffe forvaltningstiltak.  

 
Det er ingen ting som tyder på at tiltaket vil forårsake en risiko for alvorlig eller irreversibel skade 
på naturmangfoldet.  
 

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 
eller vil bli utsatt for.  

 
Det er ingen ting som tyder på at tiltaket vil volde skade på naturmangfoldet, ei heller påvirke et 
økosystem vesentlig negativt.  
 

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 

 
Det er ingen ting som tyder på at tiltakene vil volde skade på naturmangfoldet.  
 

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som ut fra en samlet vurdering tidligere, nåværende 
og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige 
resultater.  

 
Tiltak for å unngå skader er å benytte miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Eventuelle 
tiltak fremkommer i byggesaken. 
 
De miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven anses å være fulgt opp. Det 
vurderes ikke som nødvendig med restriksjoner eller særskilte tiltak i forhold til naturlig 
mangfold i området.   



 

Side 26 av 31 
 

6.3 Trafikksikkerhet 
Planforslaget legger til rette for etablering av maksimalt 34 enheter innenfor planområdet. 
Boligene får atkomst via boliggater i Leidlandshagen boligområde. Kjøreveiene er felles for alle 
boligene og betjener felles parkeringsløsninger for leilighetene, samt atkomst til egen tomt for 
rekkehusene.  
 
Planen vil bidra til en ÅDT på anslagsvis 170 reiser (34 boenheter x 5 turer i løpet av et døgn) 
for området. Gjeldende plan la opp til en ÅDT på 165 reiser (33 boenheter x 5 turer i løpet av et 
døgn). Veinettet i boligfeltet på Leidlandshagen for øvrig er med dette dimensjonert for en høy 
utnyttelse av området.  
 
Barn i planområdet har trygg skolevei via intern gangforbindelse til overordnet gang- og 
sykkelveinett til skole.  

6.4 Parkering 
I gjeldende reguleringsplan er parkeringskravet definert med 1,5 parkeringsplass pr. boenhet på 
fellesareal og ved parkering på egen eiendom er parkeringskravet 2,0 parkeringsplass pr. 
boenhet. Planforslaget følger gjeldende plans krav til parkeringsdekning.  

6.5 Kulturminner 
Tiltaket får ingen konsekvenser for kulturminner. 
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Vedlegg 1 – Plankart 
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Vedlegg 2 – Reguleringsbestemmelser   
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Vedlegg 3 – Forhåndsvarsling 
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Vedlegg 4 – Innspill til forhåndsvarsling 

 


