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Saksnummer Utvalg Møtedato 

126/16 Planteknisk utvalg 24.05.2016 

 
 

Detaljregulering for skytebane gnr. 42 bnr 7 mfl. Øygreid 1. gangsbehandling 
 

Sammendrag: 
Forslag til regulerinsplan for skytebane på gnr 42, b.nr 7 mfl, Øgreid i Eigersund kommune og 
omfatter leirdue og hjorteviltbane med tilhørende funksjoner samt friarealer/buffersone. Det er ikke 
innkommet merkander til planen av vesentlig karakter og en vurderer at planen avklarier i 
tilstrekkelig grad hensyn til sikkerhet, støy, forurensning, adkomst, hensyn til allmennhetens tiltgang 
m.m. Rådmannen anbefaler at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til detaljregulering for leirdue og hjorteviltbane gnr 42, b.nr 7 mfl, Øgreid med tilhørende 
bestemmelser, plankart og planbeskrivelse datert 22.04.2016 legges ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer i: 
Bestemmelsene 

1. «Innenfor rød sone skal etablering av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål 
unngås.» 

2. Tilføyelse til §3 «Ved bygging av banene skal støyverdiene kontrolleres og at en evt. foretar 
justeringer for å oppnå de støynivåene for er forutsett. Jfr. kap. 7.1 i planbeskrivelsen.» 

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

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 24.05.2016 
 
PTU - behandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 

---- 0 -
--- 



Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 
 
 
PTU-126/16 vedtak: 
 
Forslag til detaljregulering for leirdue og hjorteviltbane gnr 42, b.nr 7 mfl, Øgreid med tilhørende 
bestemmelser, plankart og planbeskrivelse datert 22.04.2016 legges ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer i: 
Bestemmelsene 

1. «Innenfor rød sone skal etablering av ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål 
unngås.» 

2. Tilføyelse til §3 «Ved bygging av banene skal støyverdiene kontrolleres og at en evt. 
foretar justeringer for å oppnå de støynivåene for er forutsett. Jfr. kap. 7.1 i 
planbeskrivelsen.» 

 
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: 
 
 
 
 
 
Detaljregulering for skytebane gnr. 42 bnr 7 mfl. Øygreid 1. gangsbehandling 
En har mottatt forslag til for leirdue og hjorteviltbane gnr 42, b.nr 7 mfl. på  Øgreid hvor en ønsker å 
etablere leirdue og hjorteviltbane med tilhørende funksjoner. 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 landbruk og støysone for skytebane i gjeldende kommuneplan for Eigersund 
vedtatt i 2011.   
 
2.2 Reguleringsplan 
Det er ikke reguleringsplan for området fra tidligere. 
 
3. Varsel om regulering 
 Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter og 
kunngjort i Dalane Tidende m.m. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL.  
 

V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 

Offentlige merknader 

1.  Statens Vegvesen · Ingen merknad O 

2.  Fylkesmannen i Rogaland · Merknad E 

3.  Felles Brukerutvalg · Ingen merknad O 

Private merknader 

1.  Bjørn Arild Omdal · Merknad O 

INNSENDTE MERKNADER 



  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

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

2.  Rogaland 
Fylkeskommune, 
regionalplan 

· Fylkesmannen ser det som positivt 
at det blir utformet en 

reguleringsplan for skytebanene. 

E Tas til etterretning jfr. 
planforslaget. 

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

Private merknader 

1.  Bjørn Arild Omdal, · Ber om at det i detaljreguleringen 
planlegges slik at privatveg forbi 
min bolig ikke er den 

adkomstveien som planlegges å 
bli brukt som fast adkomst til 
området. (tror ikke det er 
meningen 
uansett, men melder uansett 
ifra). Vegen det er snakk om er 
merket med gult/privat i 
vedlegget. 

· Ellers så håper jeg anlegget blir 
regulert inn i terrenget slik at det gir 
minst mulig støy for oss naboer. 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 

Tiltakshaver skriver følgende i 
planbeskrivelsen; «I dag går det en 
veg fra Øgreidveien og inn til et 
eldre massefyllingsområde. Det er 
denne 
vegen Omdal ikke ønsker benyttet. 
I planen er det egen adkomst til 
området fra søtøst og 
ikke inn fra nord og forbi Omdals 
bolig.» Dette skulle således være 
ivaretatt. 

 
 
Tiltakshaver skriver følgende i 
forhold til dette; «Banen utformes 
gg passes inn i terreng ut fra 
støyhensyn.» En viser til at det er 
utført fagkyndig vurdering av støy 
og at dette er inanrbeidet i 
rekkefølgekrav og plankart. 

 
Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene 
innstille på at planen legges ut til offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak. 
 
4. Presentasjon av planområdet 
Område det planlegges skytebaner i ligger på Øygrei mellom Øygreisvannet og Søkkemyra øst for FV 
42. Adkomst er via Øygreisvegen fra FV42. Sør for planområdet har Egersund JFF sitt baneområde 
med 2 Leirduebaner. De ble ifølge tiltakshaver forespurt om de ville bli med på planarbeidet, men 
avslo. 
 
Planområdet omfatter fareområdet foran anlegget, adkomst og arealer bak for adkomst og 
parkering. Grunneier/tiltakshaver holder på å bygge skogsbilveg til en skogsteig ved, i og sør for 
området. Den benyttes som adkomstveg til anlegget. Den skal også benyttes som en det av en 
eksisterende sti opp til Nokkåsen. Totalarealet er på 96,1 daa.  Av dette utgjør skytebanearealet 
inklusive interne veger og parkering 48,3 daa. 
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Anlegget planlegges brukt til trening og konkurranser i utdanningsøyemed drevet av 



Holand's Skog & Jaktskyting. 

Det planlegges følgende anlegg: 
1. Leirduebane med skytesektor på 60 grader – ”jegertrap”. Standplassbygget skal 

være støydempet. 
2. 100m viltmålbane med løpende hjort og faste skiver for innskyting. Standplassbygget 

plasseres i vestre enden av leirdiestandplassen og skal ha fremtrukne vegger og tak 
på 6 meter og skal være støydemper. . I forlengelse av vestre standplsss skal det 
bygges en støyskjerm/voll som skal ha toppunktet 4meter over standplassgulvet. Det 
skal gå fra bakkant av standplassen og ut 

3. Støyskjerming er påkrevet med støydempede stanplasser, støyskjermer og verneskog. 

 

 
5.1 Eksisterende bebyggelse 
Det er ikke eksisterende bebyggelse innforbi planområdet i dag.. 
 
5.2 Ny bebyggelse 
Det avsettes areal or inntil 200m BYA der overbygget skal bygges med god støydemping og utformes 
ed standplass, oppholdsrom og lager for våpen og ammunisjon.. Bygget vil således kunne  
inneholde funksjoner som naturlig hører til den planlagte aktiviteten herunder kontor, servering og 



kurslokaler. 
 
5.2 Parkering og adkomst 
Det planlegges parkeringsplass for ca 15-20 biler. Adkomsten fra Øygreiveien skal skje viua 
en skogsbilveg som allerede er under bygging for å dekke en skogsteig sør på eiendommen. 
Det går en tursti fra Øgreidveien til Nokkåsen. Den vil benytte skogsbilvegen til like syd for 
området. Alle områder er private, men KV -1 og 2 har allment bruk. 
 
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 parkering på egen tomt. Frisiktsoner er i nødvendig grad vist i 
planen. Adkomstveiene skal være privat, men skal være åpen for allmenn ferdsel for turer til 
Nokkåsen.  
 
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.  
 
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  

Vannforsyning: Det planlegges anlagt egen vannkilde dersom det er behov for det. 
Avløp: Bruken av anlegget er så liten at i praksis kan benytte tette tanker til avløpet dersom 
det ikke er infiltrasjonsmuligheter. Selv med tett tank på skal det normalt holde med 1 gang 
tømming i året med vannbesparende utstyr. 
 
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  

Strømforsyning er ikke vurdet enda men kan dekkes med aggregat. 
 
6.6 Avfallshåndtering 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Avfallsbehandling X  1 1 Gul  

Ikke konkretisert, men en legger til grunn ordninær ordning i regi av 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.  Plan- og 
bygningsloven har krav til universell utforming. Det vil i planleggingen bli tatt hensyn til at kravene til 
universell utforming skal kunne ivaretas på en god måte videre i prosessen. Det vil i planforslaget bli 
redegjort for hvordan alle anleggets vesentlige funksjoner vil tilfredsstille kravene til universell 
utforming. 
 
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  

Veien er åpen for allmennheten jfr. tilgang til turområdet ved Nokkåsen. 
 
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 

 c 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 3 Gul Ivaretatt i kart og 
bestemmelser 
jfr.konklusjonene i 
støyvurdering. 

Det er av tiltakshaver vurdert at det ikke er støykilder som vil generere støy over grensene i 
gjeldende retningslinjer. Banens plassering er gunstig med tanke på begrensning av støy til 
omgivelsene. I tillegg er det lagt opp til omfattende støydemping av standplassene. Det vil bli 
arbeidet mer med detaljert plassering av baner og utforming av støydempingstiltak for å begrense 
støyen så mye som mulig. Med de skisserte tiltakene som er i støyvurderingen, vil støysonen for de 
nye anlegget samsvare omtrent med kommuneplanens støysone i nord. Sydover er støybelastningen 
mindre enn eksisterende støysone. 
 
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 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   

 

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  

Dette er omtalt i pkt. 7.2 i planbeskrivelsen og omhandler i hovedsak utlegging av tungmettaler. 
Dette er tilfredsstillende redegjort for.  
 
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  

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart 

x  2 3 Gul Ivaretatt i planen. 

I område er et nedhogget plantefelt med en del dødved av gran og har for ca 15 år siden blitt plantet 
på nytt med lerk er det registrert en soppart som heter fibroporia norrlandica som er registrert som 
truet. Denne ligger i område som er avsatt til «båndleggingsområde» i planen.  Konflikt vurderes 
derfor som liten. 
 
11.2 Viltområde 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Viltområde  X 2 1 Grønn  

Leveområde for rådyr med lokal verdi. Konflikt vurderes som liten. 
 
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  

Det går en sti til Nokkåsen som er mye brukt. Denne sammenfaller med kjørevegen inn til 
skytebanen. Denne skal være åpen for allmenn ferdsel.  
 
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. Det skal tas ut en del skog i området. 
 
11.6 Landskapsvern og estetikk 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Landskapsvern/estetikk  X 1 1 Grønn  

Vakre landskap x  2 2 Grønn  

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

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Terreng  X 1 1 Grønn  

Ivaretatt jfr. planebsirkvelsen. 
 
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.  
Støyvurdering er gjennomført med tilhørende sikringstilak for å avbøte støy for naboene.  
 
Skytebanen vil bli utformet slik at sikkerheten kan ivaretas på en god måte. Grunnlaget for 
sikkerheten er: "Forskrifter om anlegg av, kontroll med og godkjennelse av sivile skytebaner av 1.juli 
1988", med tilhørende "Sikkerhetsbestemmelser for sivil skyting". 
 
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  

Ikke aktuelt. 
 
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 aktuelt. 
 
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 seg innforbi 
rammene i kommuneplanen jfr. at den ligger innforbi avsatt støysone i kommuneplanen for 
skytebanene på Øgreid. 
 



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”. En viser til at støy er vurdert 
særskilt. 
 
Det er ikke behov for utbyggingsavtale, da kommunen ikke skal overta anlegg.  
 
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 
vesentlig konflikt med kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler 
eller andre vurderinger som skulle tilsi dette. Det er vist «båndleggingsområde» i et område der det 
tidligere har vært registrert en truet soppart. Det vil slik det er redegjort for i planbeskrivelsenm bli 
gjort en undersøkelse av planområdet som grunnlag for å vurdere konsekvensene av tiltaket, og som 
grunnlag for å minimere tiltakets negative konsekvenser. 
 
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 bl.a. støytiltak 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 har ikke fremkommet spesielle  
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    



 
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har 
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes 
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 
 
 

Alternative løsninger:  
Forslag til detaljregulering for leirdue og hjorteviltbane gnr 42, b.nr 7 mfl, Øgreid med tilhørende 
bestemmelser, plankart og planbeskrivelse datert 22.04.2016 legges ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer:. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10, jf 12.11. 
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