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Reguleringsendring Skadberg feriesenter/camping del av gnr. 4 bnr. 129  2. 
gangsbehandling 
 

Sammendrag: 
Forslag til reguleringsendring for Skadberg feriesenter/camping del av gnr 4 bnr 129 har vært til 
offentlig ettersyn. Det er bl.a. fremmet innsigelse fra Fylkesmannen til planen på flere punkter og det 
er gjennomført drøftingsmøter og diskusjoner for å finne en løsning som gjør at disse kan ryddes av 
veien. Fylkesmannen har bekreftet at dersom planen blir vedtatt som fremlagt, vil innsigelsene være 
fjernet. Rådmannen legger dermed til grunn at innsigelsen er trekt i og med at endringen som er 
krevd fra Fylkesmannen, er innarbeidet i reviderte bestemmelser som ligger ved planen. Det er 
gjennomført drøftingsmøte med Fylkesmannen som har akseptert en avgrensning av den ene 
bestemmelsen som gjaldt levegger o.l. samt en presisering i den andre bestemmelsen knyttet til 
terasser. Dersom disse endringene aksepteres, kan planen egengodkjennes av kommuenstyret jfr. 
fremlegg til vedtak. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til reguleringsendring av Skadberg feriesenter/camping del av gnr 4 bnr 129 vedtas med kart 
sist revidert 04.09.2013  og illustrasjonsplan sist revidert 04.11.2013 samt bestemmelser datert 
18.01.2016 med følgende endringer i: 
Kart 
1. Det vises en gangforbindelse fra Felt A9/10 til Felt B i plankartet jfr. at innsigelse fra Fylkesmannen 

skal trekkes. 

Bestemmelser 
1. Rekkefølgekrav: «Før det kan gis tillatelse til etablering av permanente oppstillingsplasser for 

campingvogner skal det utarbeides planer og tiltak for hvordan en kan redusere risikoforholdene 
ved brann frem til brannvesenet ankommer. Dette skal forelegges Brannvesenet for uttale.» 

2. § 3.1. følgende tilføyelse for at innsigelse skal trekkes: «Dersom det er motstrid mellom 
illustrasjonsplan og gjeldende brannforskrifter og retningslinjer, gjelder brannforskriftene foran 
illustrasjonsplanen.» 

3. § 3.3 annet ledd endrers for å følge opp konklusjon fra drøftingsmøtet: «Alle installasjoner og tiltak 
som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, kan oppføres først etter at det er gitt tillatelse 
fra bygningsmyndigheten.» 



4. § 4.1 annet ledd - følgende tas ut for å følge opp konklusjon fra drøftingsmøtet: «med plass for 52» 
strykes. 

5. § 4.2 siste ledd - tilføyelse for at innsigelse skal trekkes: «Minimumavstand mellom campingenheter 
skal følge de til enhver tid gjeldende brannforskrifter.»  

6. «§ 4.2 tilføyelse for at innsigelse skal trekkes; «Plassering av vognene skal skje i samråd med en 
brannvesenet i kommunen.» 

7.  § 4.7 tilføyelse for at innsigelse skal trekkes; «Terrassene skal ligge lavere enn 0,5 m over bakken, 
og rekkverk for terrasser skal ikke overstige 1,0 m i høgde. Terrassen kan ikke sammenbygges for 
flere vogner, men skal knyttes til en vogn. Avstanden mellom terrassene må være minst like stor som 
avstanden mellom campingenhetene som er vist på illustrasjonsplanen.» 

8. § 3.6 tilføyelse for at innsigelse skal trekkes; «Det ikke er tillatt med levegger og gjerder i 
planområdet avsatt til campingplass (Felt A1-A12)» 

9. ny §9.2 «Alle tiltak og tekniske planer som berører fylkesveinettet og  byggelinjer skal oversendes til 
Statens vegvesen for uttale.» 

Ilustrasjonsplan 
1. Føye til følgende tekst over tittelfeltet for at innsigelse skal trekkes: «For at campingenheter skal 

kunne plasseres med de avstander som er vist på illustrasjonsplanen, må dette ikke være i strid med 
de til enhver tid gjeldende brannforskrifter.» 
 

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) 
 
«Tilføyelse til §3.6:  
«Det tillates likevel gjerder rundt områder tilrettelagt for lek innenfor 
reguleringsformålene avsatt til friområde/buffersone samt gjerde mellom område avsatt til formål 
parkering i plankartet og tilgrensende friområde. Gjerdene skal være i tre med inntil 1 meters høyde 
og skal ha åpning mellom sprinklene.» 
 

 
Nytt dokument i saken: 
- Tilleggsnotat fra Plansjefen med vedlegg- reguleringsendring Skadberg feriesenter, datert 03.03.16 
(jpid.:16/7275) 
                                                              ---- 0 ---- 

Votering: 
Rådmannens innstilling med Løynings tillegg enstemmig vedtatt. 

 
 
 
PTU-055/16 vedtak: 
 
Forslag til reguleringsendring av Skadberg feriesenter/camping del av gnr 4 bnr 129 vedtas med kart 



sist revidert 04.09.2013  og illustrasjonsplan sist revidert 04.11.2013 samt bestemmelser datert 
18.01.2016 med følgende endringer i: 
Kart 
1. Det vises en gangforbindelse fra Felt A9/10 til Felt B i plankartet jfr. at innsigelse fra Fylkesmannen 

skal trekkes. 

Bestemmelser 
1. Rekkefølgekrav: «Før det kan gis tillatelse til etablering av permanente oppstillingsplasser for 

campingvogner skal det utarbeides planer og tiltak for hvordan en kan redusere risikoforholdene 
ved brann frem til brannvesenet ankommer. Dette skal forelegges Brannvesenet for uttale.» 

2. § 3.1. følgende tilføyelse for at innsigelse skal trekkes: «Dersom det er motstrid mellom 
illustrasjonsplan og gjeldende brannforskrifter og retningslinjer, gjelder brannforskriftene foran 
illustrasjonsplanen.» 

3. § 3.3 annet ledd endrers for å følge opp konklusjon fra drøftingsmøtet: «Alle installasjoner og tiltak 
som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, kan oppføres først etter at det er gitt tillatelse 
fra bygningsmyndigheten.» 

4. § 4.1 annet ledd - følgende tas ut for å følge opp konklusjon fra drøftingsmøtet: «med plass for 52» 
strykes. 

5. § 4.2 siste ledd - tilføyelse for at innsigelse skal trekkes: «Minimumavstand mellom campingenheter 
skal følge de til enhver tid gjeldende brannforskrifter.»  

6. «§ 4.2 tilføyelse for at innsigelse skal trekkes; «Plassering av vognene skal skje i samråd med en 
brannvesenet i kommunen.» 

7.  § 4.7 tilføyelse for at innsigelse skal trekkes; «Terrassene skal ligge lavere enn 0,5 m over bakken, 
og rekkverk for terrasser skal ikke overstige 1,0 m i høgde. Terrassen kan ikke sammenbygges for 
flere vogner, men skal knyttes til en vogn. Avstanden mellom terrassene må være minst like stor som 
avstanden mellom campingenhetene som er vist på illustrasjonsplanen.» 

8. § 3.6 tilføyelse for at innsigelse skal trekkes; «Det ikke er tillatt med levegger og gjerder i 
planområdet avsatt til campingplass (Felt A1-A12)» 

9. ny §9.2 «Alle tiltak og tekniske planer som berører fylkesveinettet og  byggelinjer skal oversendes til 
Statens vegvesen for uttale.» 

10. Tilføyelse til § 3.6:  
Det tillates likevel gjerder rundt områder tilrettelagt for lek innenfor reguleringsformålene avsatt til 
friområde/buffersone samt gjerde mellom område avsatt til formål parkering i plankartet og 
tilgrensende friområde. Gjerdene skal være i tre med inntil 1 meters høyd og skal ha åpning mellom 
sprinklene. 
 

Ilustrasjonsplan 
1. Føye til følgende tekst over tittelfeltet for at innsigelse skal trekkes: «For at campingenheter skal 

kunne plasseres med de avstander som er vist på illustrasjonsplanen, må dette ikke være i strid med 
de til enhver tid gjeldende brannforskrifter.» 
 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Møtebehandling fra Kommunestyret 14.03.2016 
 
KS - behandling: 



Odd Stangeland (AP) erklærte seg ugild og trådte ut idet han er nær slekt til part i saken, jf. fvl. § 6, 1. 
ledd, bokstav b. Det fremkom ikke merknader til saken, og Mohammad Jamil Yasin (AP) tok sete.
      
     ~ o ~ 

Bjørn Carlsen (H) erklærte seg ugild og trådte ut idet er han er i nær slekt til part i saken, jf. fvl. § 6, 1. 
ledd, bokstav c og tidligere har vært inhabil i saken. Det fremkom ikke merknader til saken,  
kommunestyret var 30 under behandlingen av saken.     ~ o ~ 

Votering: 
Innstilling fra planteknisk utvalg enstemmig vedtatt. 

 
Inhabilitet 
Odd Stangeland, AP  og erstattes av Mohamad Jamil Yasin APbru 
 
KS-011/16 vedtak: 
 
Forslag til reguleringsendring av Skadberg feriesenter/camping del av gnr 4 bnr 129 vedtas med kart 
sist revidert 04.09.2013  og illustrasjonsplan sist revidert 04.11.2013 samt bestemmelser datert 
18.01.2016 med følgende endringer i: 
Kart 

1. Det vises en gangforbindelse fra Felt A9/10 til Felt B i plankartet jfr. at innsigelse fra 
Fylkesmannen skal trekkes. 

Bestemmelser 
1. Rekkefølgekrav: «Før det kan gis tillatelse til etablering av permanente oppstillingsplasser 

for campingvogner skal det utarbeides planer og tiltak for hvordan en kan redusere 
risikoforholdene ved brann frem til brannvesenet ankommer. Dette skal forelegges 
Brannvesenet for uttale.» 

2. § 3.1. følgende tilføyelse for at innsigelse skal trekkes: «Dersom det er motstrid mellom 
illustrasjonsplan og gjeldende brannforskrifter og retningslinjer, gjelder brannforskriftene 
foran illustrasjonsplanen.» 

3. § 3.3 annet ledd endrers for å følge opp konklusjon fra drøftingsmøtet: «Alle installasjoner 
og tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, kan oppføres først etter at 
det er gitt tillatelse fra bygningsmyndigheten.» 

4. § 4.1 annet ledd - følgende tas ut for å følge opp konklusjon fra drøftingsmøtet: «med plass 
for 52» strykes. 

5. § 4.2 siste ledd - tilføyelse for at innsigelse skal trekkes: «Minimumavstand mellom 
campingenheter skal følge de til enhver tid gjeldende brannforskrifter.»  

6. «§ 4.2 tilføyelse for at innsigelse skal trekkes; «Plassering av vognene skal skje i samråd 
med en brannvesenet i kommunen.» 

7.  § 4.7 tilføyelse for at innsigelse skal trekkes; «Terrassene skal ligge lavere enn 0,5 m over 
bakken, og rekkverk for terrasser skal ikke overstige 1,0 m i høgde. Terrassen kan ikke 
sammenbygges for flere vogner, men skal knyttes til en vogn. Avstanden mellom terrassene 
må være minst like stor som avstanden mellom campingenhetene som er vist på 
illustrasjonsplanen.» 

8. § 3.6 tilføyelse for at innsigelse skal trekkes; «Det ikke er tillatt med levegger og gjerder i 
planområdet avsatt til campingplass (Felt A1-A12)» 

9. ny §9.2 «Alle tiltak og tekniske planer som berører fylkesveinettet og  byggelinjer skal 



oversendes til Statens vegvesen for uttale.» 

10. Tilføyelse til § 3.6:  
Det tillates likevel gjerder rundt områder tilrettelagt for lek innenfor reguleringsformålene 
avsatt til friområde/buffersone samt gjerde mellom område avsatt til formål parkering i 
plankartet og tilgrensende friområde. Gjerdene skal være i tre med inntil 1 meters høyd og 
skal ha åpning mellom sprinklene. 

Ilustrasjonsplan 
1. Føye til følgende tekst over tittelfeltet for at innsigelse skal trekkes: «For at campingenheter 

skal kunne plasseres med de avstander som er vist på illustrasjonsplanen, må dette ikke 
være i strid med de til enhver tid gjeldende brannforskrifter.» 

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. 
 
PTU-028/16 vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
Forslag til reguleringsendring av Skadberg feriesenter/camping del av gnr 4 bnr 129 vedtas med 
kart sist revidert 04.09.2013  og illustrasjonsplan sist revidert 04.11.2013 samt bestemmelser 
datert 18.01.2016 der følgende endringer inngår: 
Kart 

1. Det vises en gangforbindelse fra Felt A9/10 til Felt B i plankartet jfr. at innsigelse fra Fylkesmannen skal 
trekkes. 

Bestemmelser 
1. Rekkefølgekrav: «Før det kan gis tillatelse til etablering av permanente oppstillingsplasser for 

campingvogner skal det utarbeides planer og tiltak for hvordan en kan redusere risikoforholdene ved 
brann frem til brannvesenet ankommer. Dette skal forelegges Brannvesenet for uttale.» 

2. § 3.1. følgende tilføyelse for at innsigelse skal trekkes: «Dersom det er motstrid mellom illustrasjonsplan 
og gjeldende brannforskrifter og retningslinjer, gjelder brannforskriftene foran illustrasjonsplanen.» 

3. § 3.3 annet ledd endrers for å følge opp konklusjon fra drøftingsmøtet: «Alle installasjoner og tiltak som 
er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, kan oppføres først etter at det er gitt tillatelse fra 
bygningsmyndigheten.» 

4. § 4.1 annet ledd - følgende tas ut for å følge opp konklusjon fra drøftingsmøtet: «med plass for 52» 
strykes. 

5. § 4.2 siste ledd - tilføyelse for at innsigelse skal trekkes: «Minimumavstand mellom campingenheter 
skal følge de til enhver tid gjeldende brannforskrifter.»  

6. «§ 4.2 tilføyelse for at innsigelse skal trekkes; «Plassering av vognene skal skje i samråd med en 
brannvesenet i kommunen.» 

7.  § 4.7 tilføyelse for at innsigelse skal trekkes; «Terrassene skal ligge lavere enn 0,5 m over bakken, og 
rekkverk for terrasser skal ikke overstige 1,0 m i høgde.  

8. ny §9.2 «Alle tiltak og tekniske planer som berører fylkesveinettet og  byggelinjer skal oversendes til 

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


Statens vegvesen for uttale.» 

Ilustrasjonsplan 
 
        10.  Føye til følgende tekst over tittelfeltet for at innsigelse skal trekkes: «For at 
campingenheter skal kunne plasseres med de avstander som er vist på illustrasjonsplanen, må 
dette ikke være i strid med de til enhver tid gjeldende brannforskrifter.» 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.12 
Vedtaket er enstemmig. 
 

 
 

Saksgang: 
PTU innstiller til Kommunestyret som fatter vedtak i saken. 
 
Reguleringsendring Skadberg feriesenter/camping del av gnr. 4 bnr. 129  2. gangsbehandling  
 
Drøftingsmøte den 12.02.2016 – kort orientering og rådmannens vurdering 
PTU vedtok i møte 09.02.2016 at en skulle foreta drøftingsmøte i forhold til følgende punkt i 
fremlegg til vedtak: 

1.          «Terrassen kan ikke sammenbygges for flere vogner, men skal knyttes til en vogn.» 
2.           «Det ikke er tillatt med levegger og gjerder i planområdet som helhet.» 

 
Det ble gjennomført drøftingsmøte den 12.02.16 for å se på muligheten for at Fylkesmannen kunne 
trekke innsigelsen ev. foreta justeringer/presiseringer.  
 
I referatet står det bl.a. at: «Fylkesmannen viser til at det ble fremmet innsigelse til planen på grunn 
av negativ landskapsvirkning, manglende tilrettelegging for allmenn ferdsel i strandsonen og for 
dårlig brannsikkerhet. Planområdet er smalt og ligger i et åpent og treløst landskap. Planendringen 
innebærer først og fremst at planen vil åpne for helårsdrift og at campingvogner med tilhørende 
anlegg kan stå permanent. Dette har en ikke noe prinsipielt imot, men den fører til at campingplassen 
får mere kompakt utbygging, større volum og samlet blir mere vesentlig mere dominerende i 
landskapet enn det tidligere plan la opp til. FM mener det derfor er viktig å sikre at de fysiske 
tiltakene som det åpnes opp for bidrar til at området fremedeles oppleves som mest mulig åpent og 
med luft mellom vognene. Dette for å redusere bl.a. det visuelle inntrykket permanente tiltak vil gi. 
Ved å knytte tiltakene til den enkelte vogn, vil en klart avgrense de fysiske tiltakene og dermed 
redusere volum, skala og opplevelsen av disse.  Dette vil bl.a. bidra til å redusere den visuelle effekten 
og redusere den negative landskapsvirkningen av tiltakene.  
  
Fylkesmannen viser til at en tidligere har trekt krav om 3D-modell o.l. og vurderer det derfor som 
ekstra viktig at bestemmelsene er tydelige på hvilke tiltak planen kan åpne opp for. Hovedhensikten 
er at tiltakene i planen skal søkes redusert mest mulig av hensyn til landskapsvirking og estetikk, 
siden det blir tiltak som skal stå permanent, i motsetning til tidligere.» 
 
Fra kommunen ble det bl.a. tatt opp spørsmål knyttet til terasser og usikkerhet knyttet til disse. 
Fylkesmannen ønsket en presiserring for å tydeliggjøre at det er viktig med åpning mellom 
campingvognene og følgende presisering vil ivareta dette; «Avstanden mellom terrassene må være 
minst like stor som avstanden mellom campingenhetene som er vist på illustrasjonsplanen.» 
  
Det ble fra kommunen påpekt at reguleringsendringen ikke omfattet felt B som er utleigehytter. I 



referatet står det følgende; «Når det gjelder endringen i §3.6 aksepterer FM at disse knyttet til 
campingplassen og ikke omfatter området der utleiehyttene er lokalisert.»  
  
Konklusjonen er innarbeidet i fremlegg til vedtak: 
«Fylkesmannen i Rogaland trekker ikke innsigelsen av hensyn til landskapsvirkning og estetikk og 
endring i § 4.7 må beholdes for at innsigelse skal trekkes; «Terrassen kan ikke sammenbygges for 
flere vogner, men skal knyttes til en vogn. Avstanden mellom terrassene må være minst like stor som 
avstanden mellom campingenhetene som er vist på illustrasjonsplanen.» 
  
Fylkesmannen i Rogaland aksepterer at § 3.6 endres til; «Det ikke er tillatt med levegger og gjerder i 
planområdet avsatt til campingplass (Felt A1-A12)»» 
 
Innledning og bakgrunn 
Forslag til detaljregulering for Skadberg feriesenter/camping del av gnr. 4 bnr. 129 mfl. på Eigerøy 
hvor en ønsker å etablere campingplass med tilhørende funksjoner. Planområdet ligger innforbi 
rektangelet vist på kartet: 
 

 
 
2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Gjeldende kommuneplan for kystdel viser planområdet avsatt til "campingplass" og "friluftsområde i 
sjø og vassdrag", og er markert med framtidig gang- og sykkelveg. 
 
2.2 Reguleringsplan 
Området omfattes av en reguleringsplan fra 14.02.2000 viser området regulert til spesialområde 
campingplass, priovat småbåtanlegg sjø, friluftsområde på land og i sjø, parkbelte med støyvoll. 
 
 
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 

1.  Rogaland Fylkeskommune, kultur Ingen merknad O 

1.  Fylkesmannen i Rogaland Innsigelse D 

1.  Felles brukerutvalg Ingen merknad O 

1.  Eigersund kommune, brann Merknad D 

Private merknader 

1.  Ole C. Skadberg Merknad D 

1.  Erik Larsem Merknad N 

1.  Geir Gundersen Merknad N 

1.  Egil Sandve Merknad N 

1.  Dagfinn Berner Merknad N 

INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

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

2.  Rogaland 
Fylkeskommune, 
kultur 

· Ingen merknad O Innspillet tas til orientering. 

3.  Fylkesmannen i 
Rogaland 

· Med innsigelse vil Fylkesmannen 
be om at vegen/stien blir tegnet 
på plankartet langs stranda 
gjennom hele planområdet. 
Kommunen må se til at den får en 
god utforming som ivaretar 
allmennhetens behov. 

 
 

D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigersund kommune viser til at 
det ikke er mulig å legge turstien 
på utsiden utover det som er 
vist på plankartet av hensyn til 
terrenget. Dette ble akseptert, 
men det må vises en forbindelse 
videre gjennom planområdet fra 
Felt A9/10 til Felt B. Dersom 
dette gjøres trekkes innsigelsen. 
Rådmannen anbefaler at det 
vises en gangforbindelse fra Felt 



 
 

· Helårsdrift innebærer et klart 
behov for god brannsikring. Vi kan 
ikke se at utformingen av plassens 
byggeområde har tatt nødvendig 
hensyn til ovennevnte forhold. 
Brannsikkerhet er viktig å ivareta. 
Med innsigelse vil derfor 
Fylkesmannen be om at TEK sitt 
krav i § 11-6 Tiltak mot 
brannspredning mellom byggverk 
pkt (2) med krav om 8 m 
innbyrdes avstand mellom 
byggverkene blir ivaretatt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Skadberg området ligger 

 
 
D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A9/10 til Felt B i plankartet. 
Det er gjennomført flere 
drøftingsmøter og samtaler med 
FM i forhold til temaet 
brannsikkerhet for å finne en 
løsning. En viser bl.a. til at TEK10 
med veiledning i forhold til 
brannsikring har blitt endret 3 
ganger i løpet av 1,5 år og dette 
har bidratt til 
 å vanskeliggjøre prosessen. En 
har blitt enig med Fylkesmannen 
om å legge inn krav i 
bestemmelsene som vil ivareta 
de til enhver tid gjeldende 
brannkrav. Dersom kommunen 
legger disse presieringene inn i 
bestemmelsene vil Fylkesmannen 
trekke innisgelsen på dette 
punktet. Disse presieringene er 
innarbeidet i fremlegg til vedtak 
og i reviderte bestemmelser 
datert 18.01.16:  
a. § 3.1. tilføyelse: «Dersom det 
er motstrid mellom 
illustrasjonsplan og gjeldende 
brannforskrifter og retningslinjer, 
gjelder brannforskriftene foran 
illustrasjonsplanen.» 
b. § 3.3 annet ledd: «Alle 
installasjoner og tiltak som er 
søknadspliktige etter plan- og 
bygningsloven, kan oppføres først 
etter at det er gitt tillatelse fra 
bygningsmyndigheten.» Også en 
del midlertidige tiltak er 
søknadspliktige etter pbl., så man 
må ikke avgrense bestemmelsen 
til permanente tiltak. 
c. § 4.1 annet ledd: Det er uheldig 
å oppgi hvor mange plasser det 
er i område A. Antallet er 
avhengig av om det er «rene» 
bobiler / campingvogner eller om 
de har 
«spikertelt» eller lignende i 
tillegg. Anbefaler at «med plass 
for…» strykes. 
d. § 4.2 siste ledd: Anbefales 
endret til: «Minimumavstand 
mellom campingenheter skal 
følge de til enhver tid gjeldende 
brannforskrifter.» ettersom 
minimumsavstanden vil 
være avhengig av hva 
campingenhetene består av. 

 



eksponert til for vind og nedbør, 
men den eksponerte 
beliggenheten gjør at 
byggetiltakene må reduseres av 
hensyn til landskapet. Med 
innsigelse vil vi derfor be om at 
det ikke blir tillatt med levegger 
eller interne gjerder. Argumentet 
om at brannherdige levegger skal 
bygges for å redusere 
brannavstandskravet til under 8 m 
kan derfor ikke godtas av 
Fylkesmannen. 

· Fylkesmannen kan som nevnt 
godta at det blir satt opp 
spikertelt og permanente vogner, 
Iso-camp, m.m, men plasseringen 
av disse, bl.a. nærheten til sjøen, 
vil avgjøre landskapsvirkningen. 
Før vi kan ta stilling til antall, 
utforming og plassering, vil vi 
derfor med innsigelse be om at 
det utarbeides en 
fotoillustrasjon/3D-modell som 
viser hvorledes området skal 
utformes. Det må spesifiseres på 
plankartet hvor de ulike enhetene 
skal plasseres for å gi et 
forutsigelig og best mulig helhetlig 
inntrykk. 

 
 

· I sakspapirene kap 4 Beskrivelse 
av planområdet, eksisterende 
forhold er det i pkt 5.18 bare sagt 
at Plan for vann- og avløp samt 
tilknytting til offentlig nett ikke er 
omtalt i planbeskrivelsen. Dette er 
ikke tilstrekkelig og Fylkesmannen 
har innsigelse mot manglende 
omtale og manglende 

visning på kartet av 
avløpsanlegg og trase for 
utslippsledning. 

· Fylkesmannen støtter 
bestemmelsene i kommunes 
oversendelse fra 18.01.2016, men 
det må legges inn noen 
presiseringer i tillegg: 

«§ 4.2 – Plassering av vognene 
skal skje i samråd med en 
brannvesenet i kommunen. 
 § 4.7 – Terrassene skal ligge 
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Dette er i tråd med PTU vedtak 
den 11.06.13 i sak 149/13 som 
sier at «Det tillates ikke levegger 
eller gjerder rundt hver 
campingenhet.» og Eigersund 
kommune legger dette til grunn 
for den videre behandlingen av 
planen. Fylkesmannen har i 
tillegg krevd at det må 
tydeliggjøres ibestemmelsene at 
det ikke er tillatt med levegger og 
gjerder i planområdet som 
helhet. Dette er innarbeidet i 
bestemmelsenes §3.6  for at 
innsigelse skal trekkes; «Det ikke 
er tillatt med levegger og gjerder 
i planområdet som helhet.» 
Innsigelsen på dette punktet ble 
trukket, men illustrasjonsplan må 
oppdateres jfr. 
drøftingsresultatet jfr. vedtak i 
PTU den 11.06.13 i sak 149/13.  
En har videreført dialogen med 
Fylkesmannen og de har trukket 
kravet om fotoillustrasjon/3D-
modell. En viser til at vedlagte 
illustrasjonsplanen viser hvordan 
campingplassen er tenkt etablert 
og utbygd. Fylkesmannen har 
akseptert at en istedenfor føyer 
til følgende tekst over tittelfeltet i 
illsutrasjonsplanen: «For at 
campingenheter skal kunne 
plasseres 
med de avstander som er vist på 
illustrasjonsplanen, må dette ikke 
være i strid med de til enhver tid 
gjeldende brannforskrifter.» 
Det ble fra kommunen orientert 
om at området skal koples til 
offentlig vann- og avløp og at 
dette følger av rekkefølgekrav i 
§9 i bestemmelsene. Innsigelse 
trekkes på dette punktet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen har justert 
bestemmelsene og sendt disse 
som tidligere avtalt til 
Fylkesmannen den 18.01.2016 og 



lavere enn 0,5 m over bakken, 
og rekkverk for terrasser skal 
ikke overstige 1,0 m i høgde. 
Terrassen kan ikke 
sammenbygges for flere 
vogner, men skal knyttes til en 
vogn.»  

· Blir disse endringene lagt inn i 
bestemmelsene, vil Fylkesmannen 
trekke sin innsigelse til planen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 

bedt om at fylkesmannen går 
gjennom disse og gir en 
tilbakemelding på om 
innsigelsene dermed er trekt. 
Rådmannen vurderer at kravene 
til pressieringene i §§4.2 og 4.7 
som fremkommer i uttalen fra 
FM er kurante og legger disse inn 
i bestemmelsen.  

 
 
 
 
Rådmannen legger dermed til 
grunn at innsigelsen er trekt i og 
med at endringen som er krevd 
er innarbeidet i reviderte 
bestemmelser datert 18.01.2016 
og at planen dermed kan 
egengodkjennes av 
kommuenstyret. 

4.  Felles brukerutvalg · Ingen merknad O Innspillet tas til orientering. 

5.  Eigersund 
kommune, brann 

· Notat som opplyser om ulike 
forhold knyttet til brann og 
brannforebygging herunder 
«særskildt brannobjekt». 

· Forebyggende sikringstiltak, 
uttrykningstid m.m. Loven 
beskriver dette som ”særskilte 
brannobjekter” og kommunen 
skal sørge for at det 

 føres tilsyn med disse. Brann- 
og eksplosjonsvernloven med 
tilhørende bestemmelser er i 
Eigersund kommune er 
delegert til Brannsjefen. 
Avhengig av størrelse og 
kompleksitet, vil en 
campingplass kunne bli et 
område som faller inn under 
en slik beskrivelse. Når en 
reguleringsplan er vedtatt og 
eventuelle omsøkte tiltak er 
gitt ferdigattest, kan 
Brannsjefen vedta registrering 
som ”særskilt brannobjekt” 
etter lovens § 13. 

· Seksjon brannvern legger til grunn 
at virksomheten ved Skadberg 
camping ikke blir mer omfattende 
enn ”tettsteder for øvrig” i 
Eigersund kommune. Dette 
innebærer at kravet til 
brannvesenet, etter 
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Tas til etterretning. 

 
 
 
Tas til etterretning og en viser til 
at det er lagt inn bestemmelser i 
forhold til at brannkrav til enhver 
tid gjeldende forskrift skal følges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. Det forslås at 
følgende bestemmelse legges inn 
for å sikre at Skadberg camping 
og feriesenter har planer som 
ivaretar de forholdende som 
fremkommer i uttalen fra 



Dimensjoneringsforskriften § 4-8, 
er en utrykningstid på mindre enn 
20 minutter med dagens 
brannordning. Utrykningstiden er 
en sentral rammefaktor for 
plangrunnlagets brannkonsept 
og/eller risiko og 
sårbarhetsanalyse. Brannvesenet 
forutsetter at eier legger til grunn 
planer og tiltak for selv å kunne 
redusere risikoforholdene frem til 
brannvesenet ankommer. 

Brannvesenet i form av 
rekkefølgetiltak: 
«Det skal før det kan gis tillatelse 
til etablering av permanente 
oppstillingsplasser for 
campingvogner utarbeides planer 
og tiltak for hvordan en kan 
redusere risikoforholdene ved 
brann frem til brannvesenet 
ankommer. Dette skal forelegges 
Brannvenset for uttale.» 

Private merknader 

1.  Ole C. Skadberg · Gjennomgang og kommentar til 
innkomne merknader i 
forbindelse med høringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Kommentar til ny høringsrunde i 
forhold til endring av 
bestemmelse jfr. PTU vedtak. 

O 
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Rådmannen tar uttalen og 
gjennomgangen til orientering. 
En viser her særlig til 
gjennomgangen knyttet til 
innsigelsen fra fylkesmannen og 
vurderinger knyttet til disse som 
fremkommer i uttalen. 
Rådmannen viser til at 
innsigelsen i sin helhet er trukket 
etter en omfattende prosess mot 
Fylkesmannen og der en må 
legge inn bestemmelsene som er 
fremkommet i drøftingsmøtene 
samt i epost datert 18.01.2016. 
En går derfor ikke næremre inn 
på de enkelte punkt i uttalen, da 
dissse har funnet sin løsning 
gjennom drøftingsmøter med 
Fylkesmannen jfr. fremlegg til 
vetdak. Disse er innarbeidet i 
reviderte bestemmelser datert 
18.01.2016 samt fremkommer i 
sakutredningen og i fremlegg til 
vedtak. Planen er slik rådmannen 
vurderer det ryddet for 
innsigelser. 
Rådmannen tar det til orientering 
og beklager sterkt at dette ikke 
ble oppdaget tidligere. Det ble på 
det tidspunktet vurdert slik at 
dette var nødvendig for å ivareta 
kravene i plan og bygningsloven. 
Dette skjedde paralet med at en 
hadde dialog/drøftinger med 
Fylkesmannen i forhold til å 
rydde unna innsigelsen. Slik sett 
medførte ikke den ekstra 
høringen tap av tid, da planen på 
det tidspunkt uansett ikke kunne 
egengodkjennes av 



kommunestyret. 

2.  Erik Larsem,  
Geir Gundersen 
Egil Sandve 
Dagfinn Berner 

· Dette omfatter 4 separate uttaler 
som gjelder det samme og 
behandles derfor under ett. 
Anmoder om at en finner en 
løsning i forhold til etablering av 
levegger. Det er ønskelig å kunne 
sette opp levegger rundt 
campingvognene. Ønsker å kunne 
sette opp levegger rundt 
campingvognen av hensyn til 
trafikk, vind, søppelcontainer 
m.m. 

N Rådmannen viser til PTU vedtak 
den 11.06.13 i sak 149/13 som 
sier at følgende bestemmelse skal 
legges til grunn: «Det tillates ikke 
levegger eller gjerder rundt hver 
campingenhet.»  Fylkesmannen 
har av hensyn til 
landskapsvirkning krevd at 
byggetiltak må reduseres og at 
det ikke blir tillatt med levegger 
eller interne gjerder. Dette er i 
tråd med vedtaket fra PTU. Dette 
er fremmet som innsigelse til 
planen. Fylkesmannen har i 
tillegg presisert at det må 
tydeliggjøres i bestemmelsene at 
det ikke er tillatt med levegger og 
gjerder i planområdet som 
helhet. Dette er også innarbeidet 
i felles bestemmelsene for at 
innsigelsen skal trekkes og planen 
kan egengodkjennes.  

 
Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene 
innstille på at planen vedtas med følgende endringer for bl.a. å imøtekomme innsigelser og planen 
kan dermed egengodkjennes av Kommunestyret: 
Kart 
1. Det vises en gangforbindelse fra Felt A9/10 til Felt B i plankartet jfr. at innsigelse fra Fylkesmannen 

skal trekkes. 

Bestemmelser 
1. Rekkefølgekrav: «Før det kan gis tillatelse til etablering av permanente oppstillingsplasser for 

campingvogner skal det utarbeides planer og tiltak for hvordan en kan redusere risikoforholdene 
ved brann frem til brannvesenet ankommer. Dette skal forelegges Brannvesenet for uttale.» 

2. § 3.1. følgende tilføyelse for at innsigelse skal trekkes: «Dersom det er motstrid mellom 
illustrasjonsplan og gjeldende brannforskrifter og retningslinjer, gjelder brannforskriftene foran 
illustrasjonsplanen.» 

3. § 3.3 annet ledd endrers for at innsigelse skal trekkes: «Alle installasjoner og tiltak som er 
søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, kan oppføres først etter at det er gitt tillatelse fra 
bygningsmyndigheten.» 

4. § 4.1 annet ledd - følgende tas ut for at innsigelse skal trekkes: «med plass for 52» strykes. 
5. § 4.2 siste ledd - tilføyelse for at innsigelse skal trekkes: «Minimumavstand mellom campingenheter 

skal følge de til enhver tid gjeldende brannforskrifter.»  
6. «§ 4.2 tilføyelse for at innsigelse skal trekkes; «Plassering av vognene skal skje i samråd med 

brannvesenet i kommunen.» 
7.  § 4.7 tilføyelse for at innsigelse skal trekkes; «Terrassene skal ligge lavere enn 0,5 m over bakken, 

og rekkverk for terrasser skal ikke overstige 1,0 m i høgde. Terrassen kan ikke sammenbygges for 
flere vogner, men skal knyttes til en vogn.» 

8. § 3.6 tilføyelse for at innsigelse skal trekkes; «Det ikke er tillatt med levegger og gjerder i 
planområdet som helhet.» 

9. Ny §9.3 «Alle tiltak og tekniske planer som berører fylkesveinettet herunder avkjørsel og tiltak i strid 
med byggelinje skal oversendes til Statens vegvesen for uttale.» 



Ilustrasjonsplan 
1. Føye til følgende tekst over tittelfeltet for at innsigelse skal trekkes: «For at campingenheter skal 

kunne plasseres med de avstander som er vist på illustrasjonsplanen, må dette ikke være i strid med 
de til enhver tid gjeldende brannforskrifter.» 
 

4. Presentasjon av planområdet 
Skadberg Camping omfatter ca. 86 dekar, og ligger innerst i Lundarviga på Nordre Eigerøy. 
Campingplassen grenser mot fv 65 mot nordvest Adkomst til planområdet skjer fra fv. 65 
Ystebrødveien. 
 

 
Figur 3 Friluftsområdet i strandsonen nedenfor campingplassen sett fra nord og fra sør  
 
Campingområdet er delt i to. Den nordre delen er en forholdsvis etablert campingplass med 
campingvogner/biler med tilhørende fortelt/«iso-camp». Den søndre delen, som er regulert til 
utleiehytter, er ikke utbygd, men terrenget her er bearbeidet og planert ut med masser. Langs 
strandsonen mellom campingplassen og sjøen ligger et belte regulert til friluftsområde. 
Dette område består av knauser/svaberg/store steiner og lite vegetasjon. En tursti langs sjøen 
knytter friluftsområdet til Skadbergsanden, som er et populært utfartsområde og badeplass for 
innbyggere i Eigersund. 
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Forslagsstiller oppgir at det planlagte arealbruken ikke er vesentlig endret i forhold til gjeldende plan. 
Endringen omfatter i hovedsak en omstrukturering av interne forhold på campingplassen, endring til 
helårlig drift og økning av antall campingenheter. Antall enheter, campingvognenes 
oppstillingsretning, driftstid og interne veier på campingplassen medfører de største endringene i 
planen.  



 
Plassering av friområder inne på campingplassen er vesentlig endret i forhold til gjeldende plan, 
mens grensen mot friluftsområdet kun er justert i liten grad slik at den samsvarer med eksisterende 
situasjon og får nå en mer naturlig avgrensing enn de rette strekene som er vist i gjeldende plan. 
 
Avkjørslene er forskjøvet i henhold til opparbeida og godkjente situasjon. Søndre del, som i gjeldende 
plan er regulert til utleiehytter, endres ikke annet enn en mindre justering i henhold til forskjøvet 
avkjørsel. Opparbeida molo er lagt inn i grunnkartet og regulert til friluftsområde. Småbåtanlegget er 
justert noe i forhold til opparbeida anlegg/molo. 
 
Illustrasjonsplanen viser hvordan vogner o.l. er tenkt plassert: 



 
 

5.1 Campingplass 
Innenfor områdene regulert til campingplass legges til rette for ulike typer camping; korttidscamping 
(tradisjonell camping), langtidscamping (nyere campingform) og utleiehytter, samt sanitær-
/administrasjonsbygg tilknyttet campingdriften. 
 
5.2 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag 
Dette formålet er videreført uendret fra gjeldende reguleringsplan. 
 
5.3 Kjøreveg 
Fv. 65, Ystebrødveien, er vist som i gjeldende plan. Videre er også campingplassens interne veier 
regulert til kjøreveg. 
 
5.4 Gang- og sykkelveg 
Området regulert til gang- og sykkelveg er videreført fra gjeldende reguleringsplan. 
 



5.5 Annen veggrunn - tekniske anlegg  
Grøften mellom fv. 65 og gang- og sykkelveg er regulert til annen veggrunn – tekniske anlegg. 
Formålet er uendret i forhold til gjeldende plan.  
 
5.6 Annen veggrunn – grøntarealer  
Området som i gjeldende plan er regulert parkbelte med støyvoll, foreslås her regulert til annen 
veggrunn grøntareal. Støyvollen er allerede opparbeidet og foreslås regulert som den er bygget. 
Dette gir et 2 meter smalere tverrsnitt enn vist i gjeldende plan  
 
5.7 Parkeringsplasser  
Regulerte parkeringsplasser er vist i plankartet innenfor campingområdet, både på felt A og felt B. 
Det skal etableres 2 parkeringsplasser for bevegelseshemmede.  
 
5.8 Turveg  
Regulert turveg er justert i forhold til gjeldende plan, slik at den nå samsvarer med eksisterende 
situasjon. Gjeldende plan indikerer at turveien skal ligge nærmere sjøen, men det vurderes at dette 
vanskelig vil la seg gjøre uten for store inngrep i strandsonen. 
 
5.9 Friområde og friluftsformål 
Det er foreslått regulert 3 friområder inne på campingplassen. Regulert friluftsformål er i hovedsak 
vist som i gjeldende reguleringsplan, kun mindre justeringer er gjort i henhold til eksisterende turveg 
og avgrensing av campingområdet. Opparbeida molo inngår i friluftsformålet. 
 
5.11 Vegetasjonsskjerm  
Det er regulert inn vegetasjonsskjerm mot kommunalt friområde i nord med bredde på 15 meter og 
mellom felt A og felt B på campingplassen. Disse skal fungere som buffersoner. Det foreslås også 
regulert vegetasjonsskjerm på restarealet mellom felt A4 og parkeringsplass på felt A.  
 
5.12 Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone  
Friluftsområde i sjø og vassdrag er vist som i gjeldende reguleringsplan. 
 
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 
Regulerte parkeringsplasser er vist i plankartet innenfor campingområdet for begge felten og det skal 
også etableres 2 parkeringsplasser for bevegelseshemmede.. 
 
Frisiktsoner er i nødvendig grad vist i planen.  
 
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 høring ikke fremkommet forhold som tilsier at reguleringsendringen vil ha 
vesentlige negative konsekvenser.  
 
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  

Skal gjøres i tråd med gjelende regelverk – DIM. 
 
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. Området 
ligger på en flate og er i utgangspunktet tilgjengelig for alle med hensyn til stigningsforhold. 
Gangstien langs strandsonen i friluftsområdet er ikke tilrettelagt med hensyn til tilgjengelighet for 
alle. 
 
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  

Friluftsområdet, med strandsonen, innenfor planområdet gir gode muligheter for lek, naturlig 
utfoldelse og rekreasjon for barn i alle aldre. Dette området strekker seg også videre til det 
kommunale friområdet, Skadbergsanden, hvor det finnes en balløkke. Øvrig er det ingen spesielt 
tilrettelagte tilbud for barn og unge i eller nær planområdet. 
 
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 fremkommet spesielle forhold i forbindelse med høring eller ROS. 
 



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. 

Fv 65 generer noe trafikkstøy, men det etablerte støyvoll mellom campingplassen og vegen avbøter 
dette jfr. tidligere reguleringsplan. 
 
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 

 2 3 Gul  

Nedbørutsatte områder  x 1 1 Grønn  

Det er et vindutsatt område, men vurderes ikke som mere vindutsatt enn andre deler av Eigerøy. 
Konstruksjoner o.l. må dimensjoneres for å tåle de påvirkninger som er i området. 
 
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.  



 
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   

 

Spesielt risiko ved brann  x  3 3 Rød  

Brannfare knyttet til campingplasser og fast oppstilling av campingvogner har vært et sentralt tema 
gjennom planprosessen. Dette har vært et særlig fokus i forbindelse med denne planprosessen. En 
viser til at bl.a. veiledningen til TEK10 har blitt 3 endringer etter at planen var til 
førstegansgbehandling, og der det er usikkerhet om forståelsen av TEK10 med veiledning. Viser her 
til svar fra Direktorat for byggkvalitet, En viser også til at Fylkesmannen i Rogaland fremmet en 
omfattende innsigelse til planen pga. av bl.a. brannsikkerhet og krevde i utgangspunktet 8 meters 
avstand mellom enhetene. Det er gjennomført flere drøftingsmøter og samtaler med Fylkesmannen 
for å finne en løsning og en har funnet en omforent løsning som gjør at Fylkesmannens innsigelse 
trekkes.  Det er i tråd med dette lagt inn følgende bestemmelser hvor en søker å ivareta 
brannsikkerhet på en best mulig måte jfr. drøftinsmøter med Fylkesmannen og innspill fra 
brannvesen: 
· «Dersom det er motstrid mellom illustrasjonsplan og gjeldende brannforskrifter og retningslinjer, 

gjelder brannforskriftene foran illustrasjonsplanen.» 
· Før det kan gis tillatelse til etablering av permanente oppstillingsplasser for campingvogner skal det 

utarbeides planer og tiltak for hvordan en kan redusere risikoforholdene ved brann frem til 
brannvesenet ankommer. Dette skal forelegges Brannvesenet for uttale. 

· Dersom det er motstrid mellom illustrasjonsplan og gjeldende brannforskrifter og retningslinjer, 
gjelder brannforskriftene foran illustrasjonsplanen. 

· Alle installasjoner og tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, kan oppføres først 
etter at det er gitt tillatelse fra bygningsmyndigheten. 

· Minimumavstand mellom campingenheter skal følge de til enhver tid gjeldende brannforskrifter. 
· Plassering av vognene skal skje i samråd med brannvesenet i kommunen. 

 
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  

Store deler av campingplassen ligger i 100 m beltet – er avklart i kommuneplanen tidligere. 
 
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. Ligger inntil Skadbergsanden som er et regionalt svært viktig 
område. 
 
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 3 Gul  

 
Dette er hensyntatt gjennom at det ikke er tillatt med levegger og gjerder, samt at det er stilt krav til 
størrelse på terasser, høyde på rekkeverk rundt disse samt at terasser ikke kan bygges sammen for 
flere vogner. Det er også lagt inn buffer mot Skadbergsanden i form av grøntområde. 
 
 
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  

Området har gode solforhold. 
 
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  

Ikke kjent med spesielle forhold som er av betydning. 
 
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 vurdert behov for utbyggingsavtale. 
 
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 
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. En viser også til at det er stilt krav i forhold til 
brannsikkerhet. 
 

15. Oppsummering og konklusjon 



Planprosessen i denne saken vurderes å ha vært utfordrende av mange årsaker bl.a på grunn av at 
det er etablerte tiltak som ikke har vært i tråd med tidligere reguleringsplan og dens intensjoner samt 
at det har blitt fremmet omfattende innsigelser som har vært meget krevende å få ryddet av veien 
for å få disse endringe godkjent. En viser her også til at TEK10 med veiledning har blitt endret 3 
ganger under plansprosessen, noe som har medvirket til å komplisere arbeidet. Dette kombinert med 
stor arbeidmengde og skifte av saksbehandler har gjort at det har tatt tid å få saken ferdigbehandlet.  
 
Planen er nå ryddet for innsigelser og rådmannen vurderer at planen kan egengodkjennes av 
Kommunestyret. Dette er bekreftet i epost fra Fylkesmannen med et par mindre presiseringer som er 
lagt inn i fremlegg til vedtak samt i revidert bestemmelser datert 18.01.2016. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt som 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    
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