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Detaljregulering for konsentrert boligbebyggelse, område gnr. 7 bnr. 226 m.fl. 
- Leidlandshagen K3 1. gangsbehandling 
 

Sammendrag: 
En har mottatt forslag til detaljregulering for konsentrert boligbebyggelse, område gnr. 7 bnr. 226 
m.fl. - Leidlandshagen K3. Omsøkte område er tidligere regulert i reguleringsplan for Leidlandshagen 
til konsentrert småhusbebyggelse. Det er i denne reguleringsplanen stilt krav om bebyggelsesplan. 
Etter ny plan og bygningslov er bebyggelsesplan erstattet med krav om detaljregulering. En har 
samtidig sett behov for å gjøre en del 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. En har hatt et godt samrbeid med tiltakshaver gjennom planprosessen og 
planen avklarer de viktigste forholdene. Rådmannen vurderer at dette følger opp intensjonen i 
reguleringsplanen og vil anbefale at planen legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til detaljregulering for konsentrert boligbebyggelse, område gnr. 7 bnr. 226 m.fl. - 
Leidlandshagen K3 med kart og bestemmelser datert 11.12.2015, legges ut til offentlig ettersyn som 
fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10, jf 12.11. 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 19.01.2016 
 
PTU - behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 



 
 
PTU-003/16 vedtak: 
 

Forslag til detaljregulering for konsentrert boligbebyggelse, område gnr. 7 bnr. 226 m.fl. - 
Leidlandshagen K3 med kart og bestemmelser datert 11.12.2015, legges ut til offentlig ettersyn 
som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10, jf 12.11. 

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: 
PTU avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaljregulering for konsentrert boligbebyggelse, område gnr. 7 bnr. 226 m.fl. - Leidlandshagen K3 
- 1. gangsbehandling  
 
En har mottatt forslag til detaljregulering for boliger gnr. 46 bnr. 249 mfl. - Kalhammerveien 14, 
Havsø hvor en ønsker å etablere boliger med tilhørende funksjoner. Planområdet ligger innforbi det 
prikkede området på kartet: 

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


 
 
2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er vist som eksisterende boligområde i gjeldende kommuneplan for Eigersund vedtatt i 
2011.   
 
2.2 Reguleringsplan 
Omsøkte eiendom omfattes av Reguleringsplan for Leidlandshagen (16-31) vedtatt 8.9.2009. 

 
 
3. Varsel om regulering 
 Det er sendt ut varsel om oppstart 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 · Ingen merknad O 



2.  Rogaland Fylkeskommune · Merknad E 

INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1.  Statens Vegvesen · Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

2.  Rogaland 
Fylkeskommune, 
regionalplan 

· 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.  

 
 
 
 
 

· 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. 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 
O 

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. 
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. 
 
 
Innenfor planområdet er ingen 
myrdammer/vann-
forekomster. Det er ikke 
kjennskap til at det er funnet 
småsalamander innenfor 
boligområdet i Leidlandshagen. 

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene 
innstille på at planen legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
4. Presentasjon av planområdet 
Planområdet ligger på Leidland, på Nordre Eigerøy, vest for Egersund sentrum. Planområdet består 
av boligformål i kommuneplanen. Området er under utbygging i tråd med gjeldende reguleringsplan 
fra 2009. Planområdet avgrenses av friluftsområde i vest og sør, og planlagt boligområde i nord og 
øst. Samlet planareal er på 11,13 daa. 
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Det knapt 11 daa store området reguleres i hovedsak til konsentrert bebyggelse med tilhørende 



anlegg. Det legges opp til mellom 17-34 nye boenheter i planområdets. 
 

 
 
5.1 Eksisterende bebyggels 
Det er ikke bebyggelse innforbi planområdet, men området inngår i en større reguleringsplan for 
boliger på Leidlandshagen på om lag 200 boenheter. 
 
5.2 Ny boligbebyggelse K3 
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 mellom 17-34 boenheter med tilhørende anlegg. Det er bl.a. laget 
forslag til 6-mannsbolig og 4-mannsbolig, mens tomtene med best utsikt og kvalitet bebygges med 
rekkehus/kjedet småhus.   
 
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.  
 
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.  
 
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 lavere enn 
angitt utnyttelsesgrad i gjeldende plan. 
 
5.3 Kjøreveier og fortau 
Det legges opp til at kjøreveier inne på feltet er felles for alle boligene og skal ikke overtas av 
kommunen. 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.  
 
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. 
 
6. Tematisk konsekvensvurdering og risiko og sårbarhetsvurdering 
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger knyttet 
til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller planen. Dette vil bedre synliggjøre 
fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen er basert på ulike 
temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om oppstart 
m.m.  
 
En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn rekkefølgekrav eller 
at arealet justeres slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for konfliktfylt og det blir ikke lagt 
inn i kommuneplanen. Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt 
eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene ev. at det ikke legges inn.  
 
Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor.  

 
 
6. Teknisk infrastruktur 
 
6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
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. Parkering for nye boliger er løst ved 
felles parkeringer og parkering på egen tomt. 
 
Frisiktsoner er i nødvendig grad vist i planen. Frisiktsonene er i tråd med vegnorm for Jæren.  
Løsningen er gjennomgått med kommunens vegseksjon.. 
 
6.3 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 legger til rette for etablering av mellom 17- 34 boenheter 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 maksimal 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 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  

Området skal kobles til offentlig vann‐ og avløpsanlegg. 
 
6.5 Fremføring av strøm 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  

Kabler og lignende skal legges i bakken. 
 
6.6 Avfallshåndtering 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Avfallsbehandling X  1 1 Gul  

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. 
 
7. 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  

Plan- og bygningsloven 2008 og TEK10 gir bestemmelser som angår universell utforming.  
Tiltakshaver opplyser at 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. 
 
8. 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  

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. 
 
Nye boliger får uteoppholdsareal på dels egen tomt og på fellesarealer. 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. Kommuneplanens krav til 150 
m² pr. boenhet oppfylles ikke for alle boligene. Utearealet pr. enhet varierer  74 m2 til 260 m2. En 
vurderer likevel kvaliteten på utearealene som gode med tilfredsstillende solforhold og beliggenhet. 



Tiltakshaver opplyser at ute og oppholdsarealene har tilfredsstillende solforhold og beligenhet.  
 
9. Sikkerhet og beredskap 
9.1 Flom 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag 

 x 1 1 Grønn . 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.2 Støy 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Støv og støy  x 1 1 Grønn Ikke kjent. 

Det er av tiltakshaver vurdert at det ikke er støykilder som vil generere støy over grensene i 
gjeldende retningslinjer. Planområdet ligger ikke innenfor støysone fra fylkesvei eller annen støyende 
virksomhet i området. 
 
9.3 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  

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

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Vindutsatte områder  x 1 1 Grønn  

Nedbørutsatte områder  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.5 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 entydige krav til Radon for boligbebyggelse i den nye 
byggeforskriften TEK10, vedtatt i 2010 som ivaretar dette..  
 
9.6 Høyspent og magnetfelt 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Høyspent/magnetfelt  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
9.7 Brann og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Risikofylt industri mm   X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
9.8 Strategiske områder 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/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. 
 
9.9 Grunnforhold 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   



 

Grunnforhold  x 1 1 Grønn  

Ikke gjort kjent med spesielle forhold.  
 
10. Forurensning 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/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. 
 
11. Viktige hensyn og arealinteresser 
11.1 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. 
 
11.2 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 Eikeskog. 

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.2 Viltområde 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   



 

Viltområde  X 2 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.3 Kulturminner/kulturmiljø 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.4 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  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.5 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. 
 
11.6 Landskapsvern og estetikk 

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  2 2 Grønn  

Det er lagt vekt på å få til en god tilpasning av den nye bebyggelsen.  
 
11.7 Terreng og terengtilpassning 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 



 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Terreng  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.8 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. 
 
11.9 Lokalklima 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Lokalklima  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.10 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. 
 
11.11 Forhold til naboer/tilpasning til omgivelser 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Konsekvenser for naboer X  1 1 Grønn  

Tilpassning til eksisterende omgivelser x  1 1 Grønn  

Det er ikke fremkommet momenter som er av en slik karakter at en vurderer at planen vil ha 
urimelige eller vesentlige konsekvenser for naboer.  
 
11.12 Sol og skygge 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   



 

Sol og skygge x  1 1 Grønn  

Både privat og felles uteareal har gode solforhold, spesielt på formiddag/ettermiddag. 

 
11.13 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  

Eigerøy skole er planlagt bygget ut og det vil da være god kapasitet på skolen. Det er flere 
barnehager i nærområdet på Eigerøy. 
 
12. 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 at den foreslåtte reguleringsplanen holder se innforbi 
rammene i kommuneplanen.  
 
Rådmannen viser til planbeskrivelsen og vurderer ikke at denne planen har vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn og heller ikke at ev. avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det 
medfører behov for konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
 
Det er ikke varslet utbyggingsavtale i forbindelse med varsel om oppstart.  Kommuen skal ikke overta 



veger i området, da disse er regulert til felles. 
 
13. 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. 
 
14. Folkehelse 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Vil planen bidra til forringet 
folkehelse? 

 X 1 1 Grønn  

Viser til saksutredningen ovenfor samt innlevert materiale og en vurderer ikke at planen vil komme i 
konflikt med forhold som har med folkehelse. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette. 
 
15. REKKEFØLGEKRAV I PLANEN 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Rekkefølgekrav for å sikre 
utbygging 

x  1 1 Grønn  

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. 
· 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. 

 

15. Oppsummering og konklusjon 
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene som er 
sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner. En vurderer at en i planen har funnet en 
hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar hensynet til 
omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. 
 
Planen er en oppfølging av tidligere reguleringsplan og de overordnede føringene er således vurdert 



tidligere i forbindelse med reguleringsplan for Leidlandshagen. Dette viol bidra til en variert 
boligbebyggelse i Leidlandshagen. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 

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:  
Forslag til detaljregulering for konsentrert boligbebyggelse, område gnr. 7 bnr. 226 m.fl. - 
Leidlandshagen K3 med kart og bestemmelser datert 11.12.2015, legges ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer: 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10, jf 12.11. 
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