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Saksnummer Utvalg Møtedato 

050/16 Planteknisk utvalg 08.03.2016 

006/16 Kommunestyret 14.03.2016 

 
 

Reguleringsendring for bolig gnr. 46 bnr. 249 mfl. - Kalhammerveien 14, 
Havsø 2. gangsbehandling 
 

Sammendrag: 
Forslag til reguleringsplan for boliger gnr. 46 bnr. 249 mfl. - Kalhammerveien 14, Havsø samt 
omkringliggende område har vært til offentlig ettersyn. Det legges opp til 3 nye boliger i 
planområdets nordlige del, mens det resterende området stort sett reguleres slik som det foreligger i 
dag. Rådmannen vurderer at planen i hovedsak ivaretar de hensynene som er sentrale i forhold til 
denne type reguleringsplaner. Utbyggingen ivaretar hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en 
tilfredsstillende måte. Det er kommet inn merknader iforhold til bl.a. fastsetting av flomnivå fra NVE 
og disse anbefalingene er lagt inn i fremlegg til vedtak. Rådmannen anbefaler at planen blir vedtatt i 
tråd med fremlegg til vedtak. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret: 
Forslag til reguleringsendring for bolig gnr. 46 bnr. 249 mfl. - Kalhammerveien 14, Havsø med 
tilhørende bestemmelser sist revidert 03.02.2016, plankart sist revidert 30.10.2015 og 
planbeskrivelse datert 27.10.2015 vedtas med følgende endringer i: 
Bestemmelser: 

1. Justert §3.2. «Hensynssone flom viser flomsone ved 200 årsflom, ihht. gjeldende flomkart 
fra NVE. Ingen bygninger for varig opphold tillates oppført med lavere kotenivå gulv enn 
17,9. Denne skal også legges til grunn i forhold til sikker byggehøyde for andre typer bygg 
med krav til lavere sikkerhetsfaktor enn for bolig ihht. TEK10.» 

2. Ny §3.3. «Ved etablering av kjeller innenfor hensynssone flom må kjelleren tilpasses eller 
sikres for å unngå skade ved flom.» 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12. 
 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 08.03.2016 
 
PTU - behandling: 
Forslag fra Tove Helen Løyning (Arbeiderpartiet) 



 
"Snuhammer flyttes 5 meter lenger ned." 

 
Votering: 
Løynings tilleggsforslag falt med 10 stemmer mot 1 stemme for (Tove H. Løyning,AP). 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
 
 
PTU-050/16 vedtak: 
 
Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret: 
Forslag til reguleringsendring for bolig gnr. 46 bnr. 249 mfl. - Kalhammerveien 14, Havsø med 
tilhørende bestemmelser sist revidert 03.02.2016, plankart sist revidert 30.10.2015 og planbeskrivelse 
datert 27.10.2015 vedtas med følgende endringer i: 
Bestemmelser: 

1. Justert §3.2. «Hensynssone flom viser flomsone ved 200 årsflom, ihht. gjeldende flomkart 
fra NVE. Ingen bygninger for varig opphold tillates oppført med lavere kotenivå gulv enn 
17,9. Denne skal også legges til grunn i forhold til sikker byggehøyde for andre typer bygg 
med krav til lavere sikkerhetsfaktor enn for bolig ihht. TEK10.» 

2. Ny §3.3. «Ved etablering av kjeller innenfor hensynssone flom må kjelleren tilpasses eller 
sikres for å unngå skade ved flom.» 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12. 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
Møtebehandling fra Kommunestyret 14.03.2016 
 
KS - behandling: 
Åshild Bakken (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet hun er part i saken, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav 
a. Det fremkom ikke merknader til saken, og Mohammad Jamil Yasin (AP) tok sete.  
   ~ o ~ 

Anettte Hoås (V) erklærte seg ugild og trådte ut idet er part i saken, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav a. Det 
fremkom ikke merknader til saken,  Øyvind Misje (V) tok sete.     ~ o ~ 

Votering: 
Innstilling fra planteknisk utvalg enstemmig vedtatt. 

 
Inhabilitet 
Anette Hoås, V  og erstattes av Øyvind Misje VÅshild Bakken, AP  og erstattes av Mohamad Jamil 
Yasin APbru 
 
KS-006/16 vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for bolig gnr. 46 bnr. 249 mfl. - Kalhammerveien 14, Havsø med 
tilhørende bestemmelser sist revidert 03.02.2016, plankart sist revidert 30.10.2015 og 



planbeskrivelse datert 27.10.2015 vedtas med følgende endringer i: 
Bestemmelser: 
1. Justert §3.2. «Hensynssone flom viser flomsone ved 200 årsflom, ihht. gjeldende flomkart fra 

NVE. Ingen bygninger for varig opphold tillates oppført med lavere kotenivå gulv enn 17,9. 
Denne skal også legges til grunn i forhold til sikker byggehøyde for andre typer bygg med krav 
til lavere sikkerhetsfaktor enn for bolig ihht. TEK10.» 

2. Ny §3.3. «Ved etablering av kjeller innenfor hensynssone flom må kjelleren tilpasses eller 
sikres for å unngå skade ved flom.» 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12. 
 

Vedtaket er enstemmig. 

 

 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

Saksgang: 
PTU innstiller til kommunestyret som fatter vedtak i saken. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Saksnummer Utvalg Møtedato 

   

Reguleringsendring for boliger gnr. 46 bnr. 249 mfl. - Kalhammerveien 14, Havsø –  
2. gangsbehandling 
 
Forslag til detaljregulering for boliger gnr. 46 bnr. 249 mfl. - Kalhammerveien 14, Havsø hvor en 
ønsker å etablere boliger med tilhørende funksjoner, har vært til offentlig ettersyn. Planområdet 
ligger innforbi rektangelet vist 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 
Det er en eldre reguleringsplan for området fra tidligere -  Havsøyområdet 1966 (1-2). En er i ferd 
med å erstatte denne med nye planer som i dette tilfellet. Videre grenser den inn til 2 nyere 
reguleringsplaner henholdsvis planid  20100001 (vedtatt 2011) og planid 20120010 (vedtatt 2012). 
Dette er også planer som er med på å erstatte 1-2. 
 
Det er varslet reguleringsendring i området vest for det varslede planområdet, og dette er benyttet 
som plangrense. 
 
3. Høring og offentlig ettersyn 
Planen er sendt til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter på høring og annonsert i 
Dalane Tidende og lagt ut på kommunens hjemmeside. 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, 
regionalplan 

Ingen merknad O 

3.  NVE Merknad J 

4.  Teknisk, vann og avløp Merknad O 



5.  Felles brukerutvalg Ingen merknad O 

Private merknader 

1.  Harald Aarstad Merknad N/O 

INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1.  Statens Vegvesen · Ingen merknad O Innspillet tas til orientering. 

2.  Rogaland 
Fylkeskommune, 
regionalplan 

· Ingen merknad O Innspillet tas til orientering. 

3.  NVE ·  Flere av områdene rundt er 
utsatt for flomfare, jf. 

flomsonekart Delprosjekt 
Egersund. Kartbladet 
Egersund viser at 
Slettebøvatnet ved 200-
årsflom 
strekker seg noe innover 
planområdets sørlige del. 
Fareområdet er innarbeidet i 
plankartet som 
hensynsone flomfare, og 
tilknyttet bestemmelse som 
setter vilkår for bygging og 
tiltak. Dette er i 
henhold til NVEs anbefaling. 
NVE tar den foreslåtte 
bestemmelsen til 
etterretning. 

· Byggehøyde hvor det er tatt 
hensyn til forventa endring i 200- 

årsflommen frem til år 2100 
vil da være kote 17,9. 

· NVE vil minne om at deler av 
planområdet kan være utsatt for 
vann i kjeller, jf. flomsonekartet. 
NVE 

har derfor et faglig råd til 
kommunen om at det 
innarbeides bestemmelse 
som ivaretar dette. 

· For Egersund og 
Hellelandsvassdraget er det 
gjeldende flomsonekartet datert 

J 
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Rådmannen viser til at en har lagt 
NVE sin flomkart til grunn for 
vising av flomsone i 
reguleringsplanakrtet. Dette skulle 
således være ivaretatt i tråd med 
gjeldende lovverk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestemmelse §3.2 forandres fra 
kotehøyde 18,4 til 17,9. 

 
 
 
Det legges til en bestemmelse som 
ivaretar dette. 

 
 
 
 
 
 
Tas til etteretning og er lagt til 
grunn for utarbeiding av kart og 
bestemmelser. 
. 



og godkjent 07. juni 

2010. For informasjon om 
bruk av og bakgrunn for 
flomsonekartet vises det til 
tilhørende 
flomsonekartrapport (NVE 3-
2010) og NVE sine 
hjemmesider om samme 
tema. 

4.  Teknsik, vann og 
avløp 

· Regner med at alt overvann og 
spillvann skal ledes til Nyeveien. 
Den kommunale ledningen som 
går mot Duganeveien har ikke 
kapasitet til å motta flere 
abonnenter. 

O Det vil være naturlig at overvann 
og spillvann ledes til Nyeveien. 
Dette vil være en del av den videre 
prosjekteringen. 

5.  Felles 
brukerutvalg 

· Ingen merkand. O Tas til orientering. 

Private merknader 

1.  Harald Aarstad · Det protesteres mot at det blir 
regulert inn faresone flomfare på 
eiendom gnr/bnr 46/495, med 
bestemmelsen i pkt. 3.2. På kart 
fra NVE datert 04.03.15 (se 
vedlegg) fremgår det at 
eiendommen ikke oversvømmes 
ved en Q200 flom.  

 
 
 
 
 

· Flomvann på veibanen er å regne 
som overvann, dette er 
kommunens ansvar. Kommunen 
kan trekkes til regressansvar for 
skader på eiendommer som 
skyldes flompåvirkning av 
flomvann på veibanen. 
Kommunen anmodes om å 
iverksette tilstrekkelige 
strakstiltak som forhindrer at 
flomvann fra veien renner inn på 
og oversvømmer eiendom 
gnr/bnr 46/495. 

· Det kan ikke ses at eierne av 
gnr/bnr 46/495 skal ta 
belastningen med hefte på 
eiendommen som reduserer dens 
verdi. Påvirkningen med flomvann 
fra Nyeveien er kommunens 
problem og ansvar, og det er 
følgelig kommunens ansvar å 

N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
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Planforslaget forholder seg til 
NVEs gjeldende flomsonekart for 
området. Flomsonen fra 
Slettebøvannet går inn på 
eiendom gnr/bnr 46/495 og vil 
ikke bli tatt ut av planen. Når det 
gjelder kart, viser en til at NVE 
uttaler at for Egersund og 
Hellelandsvassdraget er det 
gjeldende flomsonekartet datert 
og godkjent 07. juni 2010 som skal 
benyttes. 
Bestemmelse § 3.2 vedrørende 
hensynssone flom justeres fra 
kotehøyde 18, 4 til 17,9 med 
bakgrunn i merknad fra NVE. 
Tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flomsonen er vist i 
flomsonekartlegging som ble 
utført av NVE i 2010 og ble på 
bakgrunn av denne vist i gjeldende 



iverksette avbøtende tiltak som 
fjerner flomfaren fra 
eiendommen.  

· Det bes om at kommunen 
iverksetter tilstrekkelige tiltak mot 
flompåvirkningen og fjerner 
innregulert faresone flomvann 
med bestemmelse 3.2, eller at 
eiendommen tas ut av planen i 
vente på flomsikringstiltak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
O/N 

 

kommuneplan som ble vedtatt i 
2011. Flomsonen vil uansett være 
gjeldende for eiendommen 
uavhengig av om den reguleres  
eller ikke. Dette er kunnskap som 
kommunen  skal legge til grunn i 
sin planlegging jfr. plan og 
bygningsloven. Viser ellers til 
uttale fra NVE.   

 
Rådmannen viser til at det er et 
pågående planarbeid i forhold til 
flomsikringstiltak for Lundeåna og 
Eieåna i forhold til tiltak. Dette er 
en rekke tiltak som omfatter både 
offentlige og private tiltak. 
Innregulert flomsone vil ikke tas 
vekk. Området er vist som 
eksisterende byggeormåde for 
bolig samt hensynssone flom på 
deler i kommuneplanen. For 
området gjelder en eldre og 
utdatert reguleringsplan som en 
øsnker å erstatte med ny og 
oppdatert reguleringsplan i tråd 
med ny plan og bygningslov. En 
ahr deffro tatt med et større 
område som grenser inn til andre 
nyere reguleringsplaner eller 
områder som det pågår regulering 
for. 

 
Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene 
innstille på at planen vedtas med følgende endringer i: 
Bestemmelser: 

1. Justert §3.2. «Hensynssone flom viser flomsone ved 200 årsflom, ihht. gjeldende flomkart 
fra NVE. Ingen bygninger for varig opphold tillates oppført med lavere kotenivå gulv enn 
17,9. Denne skal også legges til grunn i forhold til sikker byggehøyde for andre typer bygg 
med krav til lavere sikkerhetsfaktor enn for bolig ihht. TEK10.» 

2. Ny §3.3. «Ved etablering av kjeller innenfor hensynssone flom må kjelleren tilpasses eller 
sikres for å unngå skade ved flom.» 

 
4. Presentasjon av planområdet 
Planområdet er lokalisert nordøst på Hafsøya i Eigersund, omtrent 1,5 km fra sentrum. Planområdet 
består av boligformål i kommuneplanen. I nord, sør og vest grenser området også til boligområde, 
mens det i øst er lokalisert et LNFR-område mot Slettebøvatnet. 
Flere av områdene rundt er utsatt for flomfare, det gjelder dog ikke noen steder på planområdet. 



 
 
Området har en nokså homogen bygningsmasse hovedsakelig bestående av frittliggende eneboliger i 
tradisjonell stil. Bebyggelsesmønsteret følger ikke noe strengt rutenett, men forholder seg mer til 
terrenget og de eksisterende vegene. 
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Det knapt 10 daa store området på Havsøy i Eigersund reguleres i hovedsak til boligformål med 
tilhørende anlegg. Det legges opp til 3 nye boliger i planområdets nordlige del, mens det resterende 
området stort sett reguleres slik som det foreligger i dag. 
 

 
 



5.1 Eksisterende bebyggelse B1 og B3 
Eksisterende veger reguleres inn sammen med resterende bebyggelse i planområdet. Det er etablert 
9 eneboliger og en 3 mannsbolig i området i dag. 
 
5.2 Ny boligbebyggelse B2 og deler av B3 
Formålet med planen er å legge til rette for fortetting av eiendommen gnr. 46 bnr. 249 med 2 nye 
boliger samt 1 ny bolig på gnr. 46 bnr. 238. Den eksisterende eneboligen som er oppført på grensen 
mellom de to tomtene skal rives.  
 
Bebyggelsens høyde fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng skal ikke overstige 7,0 meter til 
hovedgesims og 9 meter til møne ved saltak. For hus med pulttak skal høyeste gesims ikke overstige 
7,5 meter. Utnyttelsesgrad for området er satt til % BYA = 50 %, men dette er inkludert parkering og 
trafikkareal på egen eiendom. 
 
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 
Parkeringsløsningen i området blir hovedsakelig parkering på egen tomt, med krav om minimum 2 
parkeringsplasser per bolig. Disse kan plasseres i garasje eller carport, eventuelt bygges inn i boligen. 
Parkering på tomten 46/249 følger normen med en privat parkeringsplass og en gjesteparkering per 
boenhet, hvorav 50 % er overdekte. Parkeringen er lokalisert nord på tomten ved innkjørsel og 
består av en carport per bolig med én oppstillingsplass foran hver av dem. 
 
Frisiktsoner er i nødvendig grad vist i planen. De nye boligene nord i planområdet får atkomst fra 
Kalhammerveien. Planområdet er tilknyttet Hafsøyveien i nord, og Nyeveien langs hele den østre 
delen. Adkomstveiene skal være felles adkomstveger. 
 
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 ikke fremkommet forhold som tilsier at reguleringsendringen vil ha vesentlige negative 
konsekvenser.  Det er ikke mulighet for gjennomkjøring i området, kun kjøring til eiendommene.  
 
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  

 
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.  
 
Vegene i området er av eldre dato, og har partier som er brattere enn 1:8, og er ikke egnede for 
rullator- og rullestolbrukere. Områdets topografi og eksisterende vegnett gjør det utfordrende å 
tilrettelegge for universell tilgjengelighet. 
 
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  

Situasjonen for barn i området vil forbli uendret. Ny bebyggelse vil føre til en liten økning i beboere, 
og bør ikke medføre et spesielt stort press på det eksisterende tilbudet. Det er lekeplass 180 m fra 
området. Denne bør oppgraderes og det bør vurderes om utbygger skal bidra til å oppgradere denne 
ved innbetaling av et beløp som settes på fond. 
 
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  3 3 RØD Ivaretatt i kart og 
bestemmelser. 

To mindre deler av planområdet som omfatter eksisterende boligeiendommer berøres av flomsone 
og er vist i plankartet med tilhørende bestemmelse i tråd med uttale fra NVE som er statlig 
fagmyndighet på dette fagfeltet: 

· Justert §3.2. «Hensynssone flom viser flomsone ved 200 årsflom, ihht. gjeldende flomkart 
fra NVE. Ingen bygninger for varig opphold tillates oppført med lavere kotenivå gulv enn 
17,9. Denne skal også legges til grunn i forhold til sikker byggehøyde for andre typer bygg 
med krav til lavere sikkerhetsfaktor enn for bolig ihht. TEK10.» 

· Ny §3.3. «Ved etablering av kjeller innenfor hensynssone flom må kjelleren tilpasses eller 
sikres for å unngå skade ved flom.» 

 
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. 
 
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 Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 



tilstede? 

 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/alvorligh
et 

Kommentar/Tilt
ak 

 J
a 

Ne
i 

Sannsynlighet
? 

Konsekven
s 

  

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

 x 1 1 Grønn  

Vassdragsområder inkl.  X 1 1 Grønn  



drikkevannskilder/restriksjonsområ
der 

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  

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. Det er å regne som et utbygd 
område. 
 
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 når det gjelder endring av utsikt og lignende.  
 
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  

Terrenget i den delen av området som foreslås avsatt til boliger gir tildels gode solforhold for 
bebyggelsen.  



 
 
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  

Den nærmeste skolen, Gamleveien skole, ligger under en halv kilometer fra planområdet. Dette er 
imidlertid en privatskole. De nærmeste offentlige skolene til planområdet er Lagård ungdomskole og 
Dalane videregående skole som begge er lokalisert omtrent 1 km unna i nordlig retning. Foruten 
disse to finner man Grøne Bråden skole ca. 1,5 km unna og Husabø skole ca. 2 km unna. 
Lagård ungdomsskole er bygd for 4 paralleller, og det er for tiden plass til flere elever enn man har på 
skolen. Grøne Bråden er nærmeste barneskole til planområdet, her er det noe varierende kapasitet 
på de ulike trinnene. Enkelte trinn har plass til noen få til, mens andre er helt fulle. 
Området ligger nært til jernbane og kommunikasjon til andre videregående skoler er derfor god. 
 
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”. 
Kommunen skal ikke overta noe anlegg og det er derfor ikke varslet utbyggingsavtale. 
 
13. Naturmangfold 

Hendelse/Situasjon I konflikt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 



med? 

 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 
utbygging 

x  1 1 Grønn  

Det er stilt krav om at samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal være ferdigstilt før 
byggetillatelse på boliger innenfor planområdet gis. 
 

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. 
 
Det er positivt at en i forbindelse med denne reguleringen også innarbeider et større område, slik at 
en kan se sammenheng og samtidig erstatte eldre reguleringsplan. Området er vist som eksisterende 
byggeormåde for bolig samt hensynssone flom på deler i kommuneplanen. For området gjelder en 
eldre reguleringsplan som en øsnker å erstatte med ny og oppdatert reguleringsplan i tråd med ny 
plan og bygningslov. En viser til at dette er en strategi som en følger opp i nye reguleringsplaner, også 
i denne. 
 
Det er i utgangspunktet positivt at en fortetter 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. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt 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. 
 
 



Alternative løsninger:  
Forslag til reguleringsendring for bolig gnr. 46 bnr. 249 mfl. - Kalhammerveien 14, Havsø med 
tilhørende bestemmelser sist revidert 03.02.2016, plankart sist revidert 30.10.2015 og 
planbeskrivelse datert 27.10.2015 vedtas med følgende endringer i: 
 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12. 
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