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Saksnummer Utvalg Møtedato 

214/15 Planteknisk utvalg 17.11.2015 

 
 

Reguleringsendring for boliger gnr. 13 bnr. 166 m.fl.  - boligbygg, Skårabrekkå 
14 - 1. gangsbehandling 
 

Sammendrag: 
En har mottatt forslag til reguleringsendring for boliger gnr. 13 bnr. 166 m/fl. Skarabrekka, Egersund. 
Dette planarbeidet har vært stilt i bero i flere år bl.a. på grunn av skifte av tiltakshaver. Planen 
fremmes nå for 1. gangsbehandling. Planen legger opp til å etablere 11 leiligheter i form av blokk. 
Planen legger bl.a. opp til å oppgradere eksisterende kommunal lekeplass istedenfor å etablere en ny 
lekeplass. Det er ikke fremkommet særlige merknader i forbindelse med oppstart og en viser til at en 
har hatt et godt samarbeid med tiltakshaver. Rådmannen anbefaler at planen blir lagt ut til offentlig 
ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til detaljregulering for boliger gnr. 13 bnr. 166 m/fl. Skarabrekka, Egersund legges ut til 
offentlig ettersyn med følgende endringer i: 
Bestemmelser: 
1. Rekkefølgekrav §4.3«Før det kan gis brukstillatelse for ny boligbebyggelse skal eksisterende 

lekeplass sør-vest for planområdet, innenfor eiendomene 13/55 og 13/811, opprustes til et 
tilfredsstillende nivå i henhold til kommunale normer og retningslinjer.» 

2. Tilføyelse §7.1; «Det skal utarbeides tekniske planer/detaljplaner i henhold til gjeldene 
kommunal norm for utomhusanlegg. Disse planene skal godkjennes av vei og utemiljø. 
Innholdsmessig skal lekeplassen opparbeides for å tilfredsstille både krav til sandlekeplass og 
kvartalslekeplass.» 

3. Presisering til rekkefølgekrav §4.1; Området kan ikke bygges ut før det er tilstrekkelig kapasitet 
på vann og avløpsnettet.» 

Kart 
4. Frisikt – gangveg må vises i tråd med vegnormal. 

Andre forhold: 
5. Det må før planen legges ut til offentlig ettersyn utarbeides sol og skygge kart som viser 

konsekvensen for naboeiendommen Skårabrekka 12. 
 



Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10, jf 12.11. 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 17.11.2015 
 
PTU - behandling: 

 
Det ble foretatt befaring i saken. 

---- 0 ---- 

Anna Nodland (AP) erklærte seg ugild da hun er part i saken,  jf. Fvl § 6.a, og trådte ut. Planteknisk 
utvalg hadde ingen merknader, og Oddvar Amundsen (AP) tok sete. 

                                                        ---- 0 ---- 
ANDERS EGE (AP) foreslo: 
« Forslag til detaljregulering for boliger gnr. 13 bnr. 166 m/fl. Skarabrekka, Egersund legges ut til 
offentlig ettersyn med følgende endringer i: 
Nytt punkt – under kart: 
Det legges ut to forslag til bebyggelse der bygget speilvendes i alternativ 2. 
Bestemmelser og planbeskrivelser endres tilsvarende. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10, jf .12.11.» 
 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Eges tillegg enstemmig vedtatt. 
 
 
 
PTU-214/15 vedtak: 
 
Forslag til detaljregulering for boliger gnr. 13 bnr. 166 m/fl. Skarabrekka, Egersund legges ut til 
offentlig ettersyn med følgende endringer i: 
Bestemmelser: 
1. Rekkefølgekrav §4.3«Før det kan gis brukstillatelse for ny boligbebyggelse skal eksisterende 

lekeplass sør-vest for planområdet, innenfor eiendomene 13/55 og 13/811, opprustes til et 
tilfredsstillende nivå i henhold til kommunale normer og retningslinjer.» 

2. Tilføyelse §7.1; «Det skal utarbeides tekniske planer/detaljplaner i henhold til gjeldene 
kommunal norm for utomhusanlegg. Disse planene skal godkjennes av vei og utemiljø. 
Innholdsmessig skal lekeplassen opparbeides for å tilfredsstille både krav til sandlekeplass og 
kvartalslekeplass.» 
3. Presisering til rekkefølgekrav §4.1; Området kan ikke bygges ut før det er tilstrekkelig 

kapasitet på vann og avløpsnettet.» 

Kart 
4. Frisikt – gangveg må vises i tråd med vegnormal. 

5. Det legges ut to forslag til bebyggelse der bygget speilvendes i alternativ 2. Bestemmelser 
og planbeskrivelser endres tilsvarende. 

Andre forhold: 



6.  Det må før planen legges ut til offentlig ettersyn utarbeides sol og skygge kart som viser 
konsekvensen for naboeiendommen          Skårabrekka 12. 
 

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. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
Forslag til reguleringsendring for boliger gnr. 13 bnr. 166 m/fl. Skarabrekka, Egersund - 1. gangs- 
behandling 
 
En har mottatt forslag til detaljregulering for boliger gnr. 13 bnr. 166 m/fl. Skårabrekka i Årstaddalen 
i Egersund  hvor en ønsker å etablere boligblokk med tilhørende funksjoner. Planområdet ligger 
innforbi det viste området på kartet: 
 
 

 
 
 
2. Planstatus for området 

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


2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er vist som eksisterende boligområde i gjeldende kommuneplan for Eigersund vedtatt i 
2011.   
 
2.2 Reguleringsplan 
Det er en eldre reguleringsplan for området fra tidligere -  reguleringsplan for Årstaddalen Eger 
motell - Skåraåne (6-2) Plan nummer: 9760003, vedtatt 11.12.1975. 
 
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 · Merknad D 

2.  Rogaland Fylkeskommune, 
regionalplan 

· Merknad D 

3.  Felles brukerutvalg · Merknad D 

Private merknader 

1.  Anne Brit Adamsen Nevland mfl. · Merknad D 

2.  Harald Aarstad pva. sameiere. · Merknad D 

INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1.  Statens Vegvesen · Planen må ivareta sikkerheten for 
alle trafikantgrupper. Områdets 
tilknytning til og ev. utforming av 
busstoppesteder, gang og 
sykkelveg, fortau, adkomst til 
overordnet vegnett m.m. må 
beskrives. Punktene vil bli fulgt opp 
når planforslaget fremmes. Viser 
særlig til RPR for barn og unge. 

 
 

· Støysituasjonen må vurderes. 

 
 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 

 
 

Skårabrekkå 14 har planlagt 
utkjørsel til kommunal vei 
Skårabrekkå som leder 
til veikryss mot Sokndalsvei 150m 
ned bakken. Skårabrekkå har lav 
trafikk på 
omkring ÅDT 40. Parallelt med 
Sokndalsveien er det i dag 
opparbeidet gangsykkelveier 
til kollektivstoppested og 
butikksenter mm. Barn og unges 
interesser er gjort rede for i punkt 
3.16. 
Byggets uteområder vil ligge ca. 
100m fra Sokndalvei og 
støyforholdene med 
eventuelle tiltak er gjort rede for i 



 
 
 
 
 

· Det forutsettes at vegnormalen blir 
fulgt i planprosessen. 

 
 
 
 
 
 
E 

 
 

punkt 3.18. Fysiske 
skjermingstiltak mot vei i 
tomtegrenser er ikke aktuelt, min 
ivaretas generelt i husets fasader 
og brystningsfelt på balkonger. 
Tas til etterretning. 

2.  Rogaland 
Fylkeskommune, 
regionalplan 

· Planen må sikrer bebyggelse som 
samsvarer med det estetiske 
uttrykket i området. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Det må legges til rette for gode ute 
og oppholdsareal. Private og felles 
uterom skal ha gode sol og 
støyforhold. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Planleggingen må ha prisnippene 
for universell utforming som 
premiss og må sikres i 
bestemmelsene. 

· Det må gjennomføres en risiko og 
sårbarhetsvurdering. 

 
 
 
 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 

 
 
 
E 

 
 
 
 
 
 
O 

 

Tiltakshaver skriver følgende; 
Reguleringsplanen skal samsvare 
med det estetiske inntrykket i 
området. Området på nordre side 
langs Skårabrekkå og åsen består 
av spredt eldre 
eneboligbebyggelse, mens 
bebyggelsen på begge sider av 
Sokndalvei kloss til byggeområdet 
består av en mer urban 
bebyggelse med kontor- og 
servicebygg. Planen defineres seg 
innenfor sentrumsområdet i 
kommuneplanen og omsøkt 
konsentrert bebyggelse må ses på 
som en naturlig og framtidsrettet 
utvikling i området. 
Tiltakshaver skriver følgende; «Det 
er gjort rede for boligområdets 
private og felles 
uteoppholdsplasser for 
voksne og barn under punkt 3.10 
og 3.21. Her lages også en 
utbyggingsavtale med Egersund 
kommune med sikte på å øke 
kvalitet på leke- og 
oppholdsareal i nærområdet. 
Solstudiet viser situasjon ved vår- 
og høstjevndøgn kl. 15:00, samt 1. 
Juni kl. 15:00, vedlegg 6.» 
Universell utforming er sikret som 
prinsipp i samsvar med TEK 10 og 
kommuneplanens bestemmelser 
§1.6. 
ROS analyse er utført i vedlegg5 . 
Utfordringene som tomtens bratte 
topografi medfører, har vært en 
premissgiver i utviklingen av 
prosjektet som illustreres i 
planen. Det er gjort rede for dette 
i punktene 3.7, 3.10, 3.12 og 3.15. 
Planbeskrivelse er utarbeidet. 



· Minner på kravet om 
planbeskrivelse. 

3.  Felles brukerutvalg · Forutsetter at PBL og TEK10 legges 
til grunn og at avvik dokumenteres 
og beskrives. 

E Rådmannen tar dette til 
etterretning og viser til at 
tiltakshaver har redegjort for 
universell utforming i 
planbeskrivelsen bl.a. er det: 
· Prosjektet inneholder 2- til 4 

roms leiligheter universelt 
planlagt med arealer fra 

65m2 til 155 m2. 
· Minst 50% av boligene i anlegget 

skal være tilgjengelige. Det skal 
være tilgjengelig felles ute 
oppholdsareal. 

· Heis i første etasje nås direkte fra 
trinnfritt fra tun og denne dekker 
alle bygningens 

nivå. 
· Alle boligenheter er planlagt på 

et plan med tilgjengelighet for 
rullestol i inngangsparti og bad/ 
toalettrom mm. 

Private merknader 

1.  Anne Brit Adamsen 
Nevland mfl. 

· Påpeker forhold knyttet til grensen 
mellom Skårabrekka 14 og gnr. 13 
bnr. 62 som synes feil. 

 
 
 
 
 
 

· Atkomsten til vår utmark ser ut til å 
være tatt med i det regulerte 
området. 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 

Utgangspunkt for planens arbeid 
har basert seg på offentlig 
tilgjengelige 
digitale kartdata. Imidlertid vil ikke 
omsøkt tiltak påvirke arealer 
på13/62 da 
denne eiendom ligger perifert og 
kun utgjøre ubebyggelige 
fjellskråninger i 
sør. 
Eksisterende atkomst fra 
Skårabrekkå via området 13/18 
bevares som turvei 
inn til friområdet og det etableres 
ny kjørevei direkte til egen grunn 
på 13/166 kloss nedfor denne. Det 
må videre avklares en mindre 
vesentlig grensejustering mot 
13/18 for å legge til rette for 
justering av veiskråning til 
en god løsning som tjener alle 
brukerne i dette området. 

2.  Harald Aarstad pva. 
sameiere. 

· Forhold knyttet til eiendomsgrenser 
og ev. kjøp av areal. 

O 

 
 

Tas til orientering – dette vurderes 
å være av privatrettslig karakter og 
arealbruken avklares i 



 
 

· Regulert byggelinje på 5 m må 
opprettholdes i ny plan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Antall boliger, størrelse mv må vises 
i planen samt ute og oppholdsareal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

· Det må reguleres felles avkjørsel til 
boliger i planområdet med 
frisiksoner mv. 

· Parkeringsdekning på 2 plasser pr. 
bolig må videreføres i ny plan. 

 
 
 
 
 
 

· Prinsippene om universelle 
utforming må legges til grunn. 

 
 
 
 
 
 

· ROS må utføres. 
· Juridiske og økonomiske 

konsekvenser må utredes. 

 
 
O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 

 
 
 
O 

 
 
 
 
 
 
 
 
E 

 
 
 
 
 
 
 
 
E 
O 

reguleringsplanen i tilstrekkelig 
grad. 
I denne sammenheng har 
nærmere studier og 
arkitekturprosjektering funnet 
det riktig å etablere et platå foran 
bygget regulert som gatetun. På 
denne måte kan det etableres en 
byggegrense som varierer fra 4,0m 
til 8,0m mot Skårabrekkå. Bygget 
plassering og variasjon i 
byggegrense vil sikre en god 
avstand og luftighet til veien. 
Detaljreguleringsplanen er vist 
med reguleringskart med 
inntegnet planlagt bebyggelse. 
Videre inneholder planen en 
fullstendig illustrasjon av 
planlagtbebyggelse på 
forprosjektnivå som viser løsning 
på alle leiligheter med størrelser. 
Her også redegjort for 
utendørsområdet 
biloppstillingsplasser med mer. 
Det legges opp til felles avkjørsel 
dimensjonert som off. snuhammer 
som vist på planene. 

 
Parkeringsdekningen forholder seg 
til kommuneplanens 
bestemmelser, men 
illustrasjonsprosjektet ligger over 
minimumskrav fra 1,25 bil per 
boligenhet til 1,5. Videre 
prosjektering vil avklare om det 
kan legges til rette for flere og ikke 
mindre. 
Parkeringsdekningen forholder seg 
til kommuneplanens  
bestemmelser, men 
illustrasjonsprosjektet ligger over 
minimumskrav fra 1,25 bil per 
boligenhet til 1,5. Videre 
prosjektering vil avklare om det 
kan legges til rette for flere og ikke 
mindre. 
Det er gjort jfr. eget vedlegg. 
Tas til orientering. 

 
Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene 



innstille på at planen legges ut til offentlig ettersyn med følgende presisering i bestemmelsene: 
1. Rekkefølgekrav §4.3«Før det kan gis brukstillatelse for ny boligbebyggelse skal eksisterende 

lekeplass sør-vest for planområdet, innenfor eiendomene 13/55 og 13/811, opprustes til et 
tilfredsstillende nivå i henhold til kommunale normer og retningslinjer.» 

2. Tilføyelse §7.1; «Det skal utarbeides tekniske planer/detaljplaner i henhold til gjeldene 
kommunal norm for utomhusanlegg. Disse planene skal godkjennes av vei og utemiljø. 
Innholdsmessig skal lekeplassen opparbeides for å tilfredsstille både krav til sandlekeplass 
og kvartalslekeplass.» 

3. Presisering  til Rekkefølgekrav §4.1; Området kan ikke bygges ut før det er tilstrekkelig 
kapasitet på vann og avløpsnettet.» 

4. Presentasjon av planområdet 
Beliggenhet på vestsiden av Årsdalen, i det området som har bruksnavn Solbakken. 
 
Området ligger om lag 1km fra Eigersund sentrum, og er lokalisert i grensen mellom 
merkantile sentrumsfunksjoner langs Sokndalsveien og boligbebyggelsen ellers i 
Skårabrekkå. I sør og øst grenser området til et stort friområde ved Tingknuten og 
Stoplesteinane. Området ligger under 100m fra kollektivaksen i Sokndalsveien og ca. 200m fra 
nærmeste busstopp. 
 

 
 
 
Skårabrekkå 14 er en del av et eldre og etablert eneboligområde som grenser til 
veien Skårabrekkå i sør som leder til etablert veikryss mot Sokndalveien i vest. 
De fleste nærmeste boligene er bygget i 2 etasjer med underetasje og noen med 
loftsutnyttelse. De fleste av disse har saltak, men noen bygninger i øst har to etasjer 
og valmtak. Tomten ligger i forkant av en skogkledd fjellskråning som stiger markant 
nord- og østover over bak bygningene. Terrenget på byggeområdet faller sterkt fra nord mot sør med 
en høydedifferanse på ca. 12m på en tomtedybde på ca. 25m. Høydeforskjellen mellom hoved 
planeringsnivå på tomta ned mot veien opptas av en natursteinsmur. 
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Hele planområdet gnr. 13/166 og 13/ 332 utgjør et samlet areal på ca. 5479m2. Tomten er på 
omtrent 5479 kvadratmeter. Tomtedel på bnr. 13 gnr. 166 som  omfatter selve byggeområdet er ca. 
1538m2 og resten bnr. 13 gnr. 332 består av fjell 
og friområde. 
 



 

 
 
 
 
 
 
5.1 Eksisterende bebyggelse  
Eksisterende bebyggelse forutsettes fjernet. 
 
5.2 Ny boligbebyggelse  
Reguleringsplanen gir mulighet til å oppføre en boligblokk/ konsentrert 
boligbebyggelse med 11 leiligheter, hver på et plan bygget som boligblokk i avtrappet 
etasjehøyde fra 2-5 etasjer. 
 



 
 
Ettersom det kun er eiendom 13/166 som er bebyggbar som følge av de topografiske 
forholdene, er det naturlig at grad av utnyttelse beregnes ut fra denne. 
I bestemmelsene er oppgitt en maks BYA = 35%. 
 
Forslaget til boliganlegget er forsøkt tilpasset et forholdsvis krevende landskap med kraftig 
stigningsforhold inn i fjellet nordøstover på opp mot 1:2. Bygget er planlagt med en 
avtrapping fra 2 etasjer til 5 etasjer tilpasset landskapet i bakkant for å gi optimale sol og 
utsiktsforhold til boligene. 
 
Med flate tak er det formet slik at den største høyde på 5 etasjer ligger ved det 
laveste punkt på veien foran, for å redusere høydevirkningen mot landskapet. 
 
For å gi bygningen en dekomponert og avtrappet karakter, tilpasset landskapet og 
omgivelsene, er den brutt opp i 3 hovedvinkler i plan samtidig som den er avtrappet 
ned mot sørøst. På denne måten skapes solrike sørvestvendte takterrasser og 
balkonger med utsikt for boligene. 
 



 
 
 
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 
Det er til sammen 17 parkeringsplasser. Herav 11 parkeringsplasser i garasje og 6 stk 
i uteanlegg. 1 stk. HC-parkering. Parkeringsdekningen utgjør 1,5 biloppstillingsplass 
pr. boligenhet. Minimumsnorm i kommuneplanen §1.14 er 1,5 plass pr. boligenhet. 
Sportsboder gir plass til sykler, og det settes av plass for utvendig sykkelstativ i tun. 



 
Frisiktsone for gangveg må vises i planen jfr. fremlegg til vedtak. 
 
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  

Det har i forbindelse med varsel om oppstart ikke fremkommet forhold som tilsier at 
reguleringsendringen vil ha vesentlige negative konsekvenser.  
 
Det er ikke mulighet for gjennomkjøring i området, kun kjøring til eiendommene som ligger til 
Skårabrekka.  
 
6.4 Vann og avløp 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Vann  X 3 3 Rød  

Avløp  x 3 3 Rød  

Området skal kobles til offentlig vann‐ og avløpsanlegg. Det er ikke kapasitet i dagens ledningsnett og 
dette må utbedres før det kan gis byggetillatelse jfr. uttale fra vann- og avløp. 
 
Vann og avløp uttaler følgende: «Vannledning over Bøtomta er 40 mm. Dette har ikke kapasitet til 
brannvannsdekning. Denne ledning er også fult utnyttet. Vi vil anbefale dere til å gå til punkt merket 
A for å hente vann med nok kapasitet. Når det gjelder spillvann, så har spillvannsledning ved merke C 
dårlig fall, og derfor liten kapasitet. Her vil dere ikke få tillatelse til å slippe på mer mengder av 
spillvann. Det greieste for dere er å legge spillvann og overvannsledninger mot merke B.» Disse 
forholdene må være ivaretatt før en kan gi byggetillatelse og må innarbeides i rekkefølgekrav. 
 
Dette er innarbeidet som rekkefølgekrav til planen jfr. 4.1 i bestemmelsene samt presisert i fremlegg 
til vedtak. Rådmannen vil foreslå følgende tilføyelse for å presisere at det må være tilstrekkelig 
kapasitet i området for utbygging kan skje §4.1; «Området kan ikke bygges ut før det er tilstrekkelig 
kapasitet på vann og avløpsnettet.» 
 
 



 
 
 

 
 
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 er planlagt lukket felles avfallsrom dimensjonert for avfallsdunker med 
kildesortering etter forskriftene plassert ved garasjeanlegg kloss til off. snuhammer 
ved innkjørsel til gatetun. 
 
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. Prosjektet 
inneholder 2- til 4 roms leiligheter universelt planlagt med arealer fra 
65m2 til 155 m2. 
 
Minst 50% av boligene i anlegget skal være tilgjengelige. Det skal være tilgjengelig felles ute 
oppholdsareal. 
 
Heis i første etasje nås direkte fra trinnfritt fra tun og denne dekker alle bygningens 
nivå. Alle boligenheter er planlagt på et plan med tilgjengelighet for rullestol i 
inngangsparti og bad/ toalettrom mm. 
 
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  

For å dekke behov for tilgjengelig lekeplass, er det etter drøftinger med Egersund 
kommune lagt til grunn at tiltakshaver skal oppgradere en eldre kommunal lekeplass som ligger om 
lag 50m nedenfor Skårabrekkå. Dette istedenfor å etablere egen lekeplass. Denne har en solrik 
beliggenhet og gir plass til lekeapparater og plass for akebakke med mer. Bruken av denne 
lekeplassen forutsettes av en rehabilitering utført av tiltakshaver i samsvar med godkjent 
utendørsplan nedfelt i en egen utbyggingsavtale med Egersund kommune. 
 
Kommuneplanens krav til felles uteoppholdsareal er på 25 m2 per boligenhet 
da vi regner dette som en sentral beliggenhet i Egersund. Herav kan inntil 10m2 av 
arealet beregnes på privat altan eller terrasse, resten på fellesareal. 
 
Det er avsatt gode private uteareal med balkonger fra 6,6 m2 til 8,2m2 og takterrasser fra 24 m2 til 
59m2. På planene for 2. og 3. etasje viser felles uteoppholdsareal med direkte atkomst fra bygget 
som ligger på platå mot fjellet i nordøst. På tunet sørvest for bygget tilrettelegges for en bilfri 
oppholdssone med et areal på ca. 25m2 hvor det er plass til 
utemøblering. Disse flatene for fellesareal utgjør samlet ca. 100m2 er tilpasset landskapet og 
kotehøydene. 
 
Dersom man går ut fra at 10m2 dekkes på privat balkong, vil prosjektet ha en underdekning på ca. 70 
m2 felles utendørsareal. Dette er foreslått kompensert ved av at en oppgraderer en kommunal 
lekeplass i området som ifølge vei og utemiljøseksjonen er på om lag 650-800m2. En vurderer dette 
som både tilfredsstillende og positivt da dette også bidrar til at området får en oppgradert lekeplass i 
tråd med kommunal norm.  
 



 
 
 
En viser til at en i fortettingssaker prioriterer å oppgradere eksisterende lekeplasser i nærheten, 
fremfor å etablere nye lekeplasser. Dette vil komme alle innbyggerne i et område til gode. En foreslår 
følgende bestemmelse som ivaretar dette;  

· Rekkefølgekrav §4.3«Før det kan gis brukstillatelse for ny boligbebyggelse skal eksisterende 
lekeplass sør-vest for planområdet, innenfor eiendomene 13/55 og 13/811, opprustes til et 
tilfredsstillende nivå i henhold til kommunale normer og retningslinjer.» 

· Tilføyelse §7.1; «Det skal utarbeides tekniske planer/detaljplaner i henhold til gjeldene 
kommunal norm for utomhusanlegg. Disse planene skal godkjennes av vei og utemiljø. 
Innholdsmessig skal lekeplassen opparbeides for å tilfredsstille både krav til sandlekeplass 
og kvartalslekeplass.» 

 
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  2 2 Grønn Ikke kjent. 

Det er av tiltakshaver vurdert at det ikke er støykilder som vil generere støy over grensene i 
gjeldende retningslinjer. De nye boligene vil ligge 100 m fra Fylkesveien og en viser her til at 



strategisk støykart for Egersund viser at der boligblokken skal ligge er det ikke i rød eller gul sone: 
 

 
Det er innarbeidet krav om at boligbebyggelsen skal skjermes mot ev. støy jfr. T1442 i 
bestemmelsene. Dette må dokumenteres av fagkyndig. 
 
9.3 Ras 

 

Hendelse/Situasjon 

Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Masseras/-skred x 
 

3 3 Rød  

Snø-/isras  X 1 1 Grønn  

Flomras  X 1 1 Grønn  

Fjellet bak er blitt undersøkt jfr. egen rapport fra fagkyndig og dette er innarbeidet i kart  som 
hensynssone med tilhørende bestemmelse.Sannsynligheten for snø-, jord- og flomskred fra øvre del 
av skråningen vurderes å være lavere enn gjeldende krav i TEK 10.  

 
Det anbefales å utføre grunnundersøkelser for å vurdere stabilitetsforhold i nedre del av skråningen 
og for å planlegge/velge riktig fundamenteringsløsning for bygget. 3 lokaliteter i skråningen vurderes 



å ha større sannsynlighet for steinsprang enn gjeldende krav i TEK 10.  
 
Eventuelle steinsprang vil kunne treffe det planlagte bygget. Sikringstiltak må utføres før oppføring 
av bygget. Aktuelle sikringstiltak er boltesikring, understøp og nedrensking av blokker.  
 
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  

Det er lagt opp til preaksepterte løsninger i forhold til brannspredning og rømning 
som for bygget sin del dokumenteres ved søknad om igangsettingstillatelse. 
Bakside av bygget mot fjellet kan nås via trapperom alternativt terrengstier på begge sider av bygget. 
Kravene til brannsikkerhet i TEK 10 må på vanlig måte ivaretas for å kunne få byggetillatelse. 
 
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. Fundamentering avklares ved grunnboring for å avklare 
stabilitetsforholdene i den nedre del av skråningen mot veien som kan bestå av løsmasser. 
 
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. Stoplesteinane ligger i et område i bakkant av prosjektet, men blir 
ikke berørt av reguleringsendringen. 
 
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. Stoplesteinane ligger rett øst for planområdet. 
 
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 ligger ikke i konflikt med særlige områder for landskapsvern. Bygging i et slikt terreng er 
krevende i forhold til estetikk. Som snittet viser, er dette en markant konstruksjon, men samtidig 
viser det hvordan en har et høyt terreng i bakkant av den nye bebyggelsen og at en har lagt bygget 
langs kotene.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.7 Terreng og terengtilpassning 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Terreng x  2 3 Gul  



Dette er et meget krevende terreng og en har planlagt et stort bygningsvolum. En kan stille spørsmål 
om det hadde vært bedre å ha de høyeste volumene i den øvre delen i motsetning til det 
planforslaget legger opp til. Dermed hadde en fått byggetrinnene til i enda større grad å følge 
terrenget, i motsetning til nå hvor de går motsatt vei av terrenget. 

 
 
Området ligger det med et stort fjell i bakkant og det vil ikke ha silhuettvirkning. Det vil likevel kunne 
oppleves som dominerende sett fra fylkesvegen. Samtisig viser en til at tomten mellom planlagt 
boligbebyggelse og fylkesvegen er planlagt bebygd med stort volum noe som bidra til å dempe 
inntrykket av boligblokken. 

 
 
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 en er kjent med som er av en slik karakter at en vurderer at 
planen vil ha urimelige eller vesentlige konsekvenser for naboer når det gjelder endring av utsikt og 
lignende.  
 
Foreslått bebyggelse bryter med eksisterende byggeskikk i området, men en viser at dette ligger 
sentrumsnært og det er ønskelig med høyere utnyttelse når dette kan skje på en slik måte at 
ulempene for omgivelsene blir minst mulig. En vurderer at det fremlagte planforslaget avveier dette 
på en akseptabel måte. 
 
Det er ikke vist konsekvenser av prosjektet for sol og skygge for naboeiendommen Skårabrekka 12 og 
dette må redegjøres for før planen legges ut til offentlig ettersyn jfr. fremlegg til vedtak.  
 
Naboene vil få planen til uttale i forbindelse med høringen og en vil kunne komme tilbake til dette. 
 
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  

Solstudien viser ifølge tiltakshaver at fellesområdene mellom bygget og fjellet i øst har 
morgensol fra ca. 08:30 til 12:00 ved vår- og høstjevndøgn og bedre ut over til 
midtsommer. Oppholdsplassen på sørvestside er solrik med sol fra kl. 12:00 



- 18:00.Alle private balkonger har meget gode solforhold i lange perioder fra 
morgen til kveld. 
 
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  

 
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 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. Det er fra Eigersund 
kommunes side ønskelig å inngå en utbyggingsavtale i forhold til bl.a utbedring/oppgradering av 
lekeplassen og utbygging av kapasiteten på vann og avløpsnettet som må utbedres før området kan 
bebygges videre. 
 
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. REKKEFØLGEKRAV I PLANEN 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Rekkefølgekrav for å sikre x  1 1 Grønn  



utbygging 

 

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. 
 
Vanligvis må en i fortettingsplaner vanligvis innarbeider et større område, slik at en kan se områder i 
sammenheng og samtidig erstatte eldre reguleringsplan. Dette er ikke gjort i denne planen og 
årsaken til dette er at planen ble varslet for flere år siden, da det var mere vanlig med 
«frimerkeplaner» og dermed har planavgrensninger hengt igjen. 
 
Det er i utgangspunktet positivt med fortetting i dette området jfr. at det ligger med kort avstand til 
sentrum og andre viktige samfunnsfunksjoner. En har her funnet en fornuftig avveining mellom 
hensynet til eksiterende bebyggelsen og ønsket om ny bebyggelse. De 11 leilighetene vil ha flott 
utsikt utover Lygre og ha gode solforhold.  
 
Det er ikke kapasitet på vann og avløp i området og det må sikres tilstrekkelig kapasitet før en kan gi 
byggetillatelse for ny bebyggelse. Det er innarbeidet rekkefølgekrav om etablering og tilkobling til 
offentlig av vann og avløp i bestemmelsene. Rådmannen vil foreslå følgende tilføyelse for å presisere 
at det må være tilstrekkelig kapasitet i området for utbygging kan skje §4.1; «Området kan ikke 
bygges ut før det er tilstrekkelig kapasitet på vann og avløpsnettet.» 
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak. 
 

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. 
 
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 boliger gnr. 13 bnr. 166 m/fl. Skarabrekka, Egersund legges ut til 
offentlig ettersyn med følgende endringer i: 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10, jf 12.11. 
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