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1  Planens formål 

1.1 Hensikten med planen 
Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan fra 1986. Planområdet 
ligger på Ramsland på Helleland, og utgjør et areal på ca. 157 daa. Hovedformålet med 
planarbeidet er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse på områder regulert til offentlig formål i 
gjeldende plan. Plangrense fra gjeldende plan videreføres i ny plan. Ubebygde områder 
reguleres med samme formål som gjeldende plan, men med mindre forbedringer. Tilstøtende 
eiendommer og allerede utbygde eiendommer reguleres i hovedsak i tråd med gjeldende 
plan, med unntak av mindre justeringer for å tilpasse plan til dagens forhold.  

1.2 Forslagsstiller, plankonsulent og eierforhold 
Tiltakshaver for planarbeidet er Eigersund kommune, som også er grunneier i deler av 
området. Planarbeidet utføres av Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter.  

Planområdet berører følgende gårds- og bruksnummer: 

Gnr./Bnr. Navn 

94/1, 94/65 Solveig Omdal 

94/2, 94/33 Asle Kvinen 

94/3 Lavan Feed 

94/4 Knut Hattaland 

94/6 Per Ingvar Østrem 

94/7 Svein Egil Aukland 

94/8, 94/60 Ove Kvinen 

94/11 Bjørn Kvinen 

94/15 Ola Fosse 

94/17 Øivind Espeland og Tommy Nodland 

94/19 Inger R. og Svein Magne Melhus 

94/20 Ammund Vestbøstad 

94/21 Landbrukssenteret SA 

94/23 Jostein Tengesdal 

94/24 Arnfinn Magne Frostad 

94/29 Trond Frostad 

94/30 Brita Irene og Ole Arvid Nilssen 

94/31 Johannes Nygård 

94/32, 94/35 Jarle Egeland 

94/34, 94/62, 95/5 Bodil og Nils Strømstad 

94/37, 95/2 Jon Svalestad 

94/44, 94/58 Stine Marie og Oddbjørn Thorsen 

94/45 Rasmann Polden 

94/46 Finn Helge og Tone Sand Thunem 

94/47 David Svihus 
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94/50 Kay Ove Høyland 

94/55, 94/63 Jan Tore Egeland Gystøl 

94/59 HAB Eiendom AS 

95/8 Arnt Rune Byberg 

93/55, 94/21, 94/51, 
95/19 

Rogaland fylkeskommune/ Statens vegvesen Region vest 

94/10, 94/14, 94/18, 
94/22, 94/25, 94/28, 
94/36, 94/38, 94/39, 
94/41, 94/54, 94/56, 
94/57, 94/66 

Eigersund kommune 

Tabellen viser hjemmelshavere pr. 17.6.2014. 

1.3 Tidligere vedtak i saken 
Innenfor planområdet er det tidligere utført 3 vedtak knyttet til mindre reguleringsendringer.  

MU-181/09: Hensikten med reguleringsendringen var å legge til rette for at en del av arealet 
som er regulert til friområde lek kan benyttes til atkomst for kommunens silhus. Nødvendig 
areal til atkomst reguleres til spesialområde for privat vei.  

MU-033/06: Hensikten med reguleringsendringen var en grensejustering mellom areal slik at 
gjeldende boligeiendom (94/8) blir større og får en bedre arrondering. Grense mellom 
byggeområde for industri og bolig justeres slik at boligtomten ligger 5 meter over 
næringseiendommen. I tillegg rettes Ramslandsveien ut og flyttes nordover noen meter, 
samt at avkjørsel nord for eiendommen tas vekk.  

MU-146/06: Mindre vesentlig reguleringsendring som medfører en justering av 
formålsgrenser for gnr 93 bnr 34. Justeringen medfører at friluftsformål endres til boligformål.  

1.4 Utbyggingsavtaler 
Med bakgrunn i forslaget kan det være aktuelt å inngå utbyggingsavtale dersom en privat 
utbygger står for utbyggingen i hele eller deler av området. 

1.5 Krav om konsekvensutredning 
I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid ble det vurdert om tiltaket utløste krav om 
konsekvensutredning (KU) etter forskrift om konsekvensutredninger.  

Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende plan og vurderes ikke å komme inn 
under §§ 2 og 3 i forskriften. Tiltaket faller dermed ikke inn under kriterier i § 4 a-k. 
 
Planforslaget vil samsvare med overordnet plan. Området ligger i et allerede etablert 
boligområde og planlagte tiltak vurderes ikke å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
Det utløses dermed ikke krav til konsekvensutredning i henhold til FOR 2009-06-26 nr. 855, 
§§ 2-4. 
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2 Planprosess og medvirkning 

2.1 Forhåndsvarsling  
Oppstart av planarbeid ble varslet offentlige instanser, berørte og tilstøtende eiendommer i 
brev av 17.06.14, samt annonsert i Dalane Tidende. Høringsfrist ble satt til den 12.08.14. 
Naboer, grunneiere og offentlige instanser ble varselet i henhold til lister fra kommunen. Til 
planoppstart er det innkommet 6 merknader. Se kapittel 7 for en kort oppsummering av 
merknadene samt forslagsstillers kommentarer til disse.  

 
Figur 1: Varslet plangrense.  

2.2 Varsel om utvidet planområde 
I løpet av planprosessen kom det frem behov for å utvide planområdet nordover til også å 
omfatte eksisterende silhus med atkomstvei. Utvidelsesområdet utgjør et areal på om lag 
1098 m². Etter utvidelsen er planområdet på totalt 157,3 m². Utvidelsen omfatter kun 
eksisterende kjøreveg med sideareal og eksisterende silhus med tilhørende 
manøvreringsarealer. Utvidelsen berører kun eiendom 94/37. Berørt grunneier ble varslet i 
brev av 10.12.14. Det er ikke kommet inn merknad til utvidet varsel innen høringsfristens 
utløp. 

 
Figur 2: Utvidet plangrense. Utvidelsesområdet er merket med blått. 
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2.3 Avklaring med offentlige myndigheter 
Fylkeskommunen/fylkesmannen og vegvesenet har stilt krav om utredninger/registreringer i 
sine merknader til varsel om oppstart, som er fulgt opp i planen. Det er ikke vært ansett som 
behov for avklaringer utover dette med øvrige regionale myndigheter.   

2.4 Medvirkning 
Beboere i området har i innspill til planoppstart ytret ønske om dialog med tanke på hva som 
planlegges i området. Med bakgrunn i dette ble det avholdt et informasjonsmøte for 
grunneiere i området den 06.01.15 på Landbrukssenteret på Helleland. Alle grunneiere 
innenfor planområdet ble invitert til å delta. Sammen med innkallingen lå foreløpig utkast til 
plankart med tilhørende bestemmelse. Skisserte løsninger i planen ble presentert i møtet, 
hvor de oppmøtte ble gitt anledning å stille spørsmål.  

Følgende hovedmomenter ble drøftet i møtet:  

- Reguleringsendring av kommunale rekkehus til boligformål. 
- Gangforbindelse i østre deler av eksisterende boligområde. 
- Plassering av atkomstveien til nytt boligområde. Arealbeslag på eksisterende 

boligtomter.  
- Plassering av lekeområder.  

Innspill fra de oppmøtte ble besvart i møte og senere drøftet i prosjektgruppen. Det ble utført 
enkelte endringer i plankart og bestemmelse som følge av innspill fra grunneiere i området.  

3  Planstatus og rammebetingelser 

3.1 Kommuneplanens arealdel 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til boligformål B22, næringsvirksomhet og 
LNF. Kommuneplanen viser også potensielt rasfarlige områder (jf. www.skrednett.no), 
flomutsatte områder og hensyn landbruk. 

 
Figur 3: Utsnitt av kommuneplan. Plangrense er vist med svart stiplet linje. Kilde: www.eigersund.kommune.no 
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Nedenfor følger et utdrag av de mest relevante bestemmelsene fra kommuneplanens 
arealdel: 

- Parkeringsdekning: Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass for 1 bil. pr. boenhet, 
samt en bil pr. boenhet til gjesteparkering. Likeledes skal det avsettes areal til min. 2 
sykler pr. boenhet, hvor minst halvparten av dette areal skal være overbygd. For mer 
enn 10 bruksenheter skal parkering som hovedregel legges i fellesanlegg innomhus 
og/eller under bakken. Atkomst og hver enkelt plass skal dimensjoneres etter 
gjeldende krav. Kommunen kan vedta å kreve et lavere antall parkeringsplasser enn 
det som er normert der trafikkforholdene på stedet tilsier det.     

- Krav til uteoppholdsareal: Utenfor sentrum av Egersund skal det påvises uteareal på 
min. 150 m² pr. boenhet. Arealet skal være tilgjengelig og egnet for lek, utfoldelse og 
opphold utendørs. Når det etter en totalvurdering er hensiktsmessig, kan planutvalget 
lempe eller skjerpe kravene til uteareal.  

- Prinsippene om universell utforming skal legges til grunn for planlegging, søknad om 
tiltak og opparbeiding av bygg og anlegg, inkludert atkomst og uteområder. Universell 
utforming skal dokumenteres og ev. avvik beskrives.  

- Hensyn landbruk: Innenfor hensynsone landbruk tillates ikke tiltak som kan forringe 
eller føre til driftsulemper for jordbruksområdene – tradisjonell landbruksdrift. 
Hensynsonen utgjør del av større sammenhengende jordbruksarealer av høy kvalitet.  

- Hensyn flom: Innenfor hensynssone for 200-års flom tillates ikke oppført ny eller 
vesentlig utvidelse av eksisterende bebyggelse. Alle saker innenfor hensynsonen 
skal forelegges NVE og Fylkesmannen for uttale. Det kreves fagkyndige uttaler for 
sikring og sikker byggehøyde samt vurdering av konsekvenser for omgivelsene.  

3.2 Gjeldende reguleringsplan 
Planområdet inngår i reguleringsplan for Rv.9/Ramsland – Helleland, stadfestet i 1986. 
Planen avsetter området til blant annet boliger, lek, industri, offentlige bygninger og vei. 

 
Figur 4: Gjeldende reguleringsplan fra 1986 - Rv.9/Ramsland – Helleland. Kilde: Eigersund kommune 
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4 Beskrivelse av planområdet – eksisterende situasjon 

4.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger på Ramsland, på Helleland ca. 13 km nordøst for Egersund.  

4.2  Eksisterende arealbruk 
Området omfatter eksisterende boligområde på Ramsland/Folhammaren. Boligområdet 
består av eneboliger og rekkehusleiligheter. Rekkehusene er p.t. kommunale 
utleieleiligheter.  

 
Figur 5: Eksisterende boligområde i Folhammaren sett fra E39. Kilde: Google maps 

Øst i området er eksisterende næringstomt som tidligere var meieri. I dag brukes bygget 
blant annet til nærbutikk og landbrukssenter. Bilverkstedet ligger noe lenger inn på området 
men benytter samme avkjørsel fra fylkesveien. Eksisterende boliger sør for fylkesveien 
tilhørte opprinnelig meieriet, men er i dag fristilte eiendommer.  

 
Figur 6: Nærbutikk, bilverksted og eksisterende boliger på sørsiden av fylkesveien. Kilde: Google maps 

Naturterrenget bakenfor eksisterende boligområde er ubebygd og brukes i dag som 
innmarksbeite og skog. Skogen er lav bonitet jf. Temakart-Rogaland. Nordøst for 
planområdet er stor kommunalt skogsområde av høy bonitet. 
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Figur 7: Arealbruk i området. Kilde: Temakart Rogaland 

4.3 Landskap 
Terrenget er stigende mot nord og avgrenses av Hellelandselva i sør. Tydelige terrengformer 
i nord og vest rammer inn boligområdet. Stedvis er det bratte partier, men det er ikke 
kjennskap til ras eller snøskred i disse områder. Midt i området er en skogkledt terrengform, 
med enkelte bratte partier på nordsiden.  

Fra Erretjørn renner et bekkeløp ned til renseanlegget, hvor den videre renner i kulvert 
gjennom boligområdet og ut i Hellelandselva. Eksisterende boligområde er sørvendt og har 
gode solforhold morgen/formiddag/ettermiddag. Grunnet terrengformen vest for området 
avtar kveldssolen avhengig av årstiden. Det er varierende solforhold på de ulike eiendommer 
i området. 
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Figur 8: Helningskart. Kilde: NGI, skredkart 

4.4 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. På eiendom 
94/1 er det en SEFRAK-registrert bygning fra før 1900. 

4.5 Naturverdi og biologisk mangfold 
Like ovenfor tettstedet Helleland i et utvidet parti i Hellelandselva (Gyaelva) er det påvist en 
viktig naturtype Hogstadhølen (BN00049819) i naturbasen. Naturtypen ble registrert i 2003 
og er gitt lokal verdi. Lokaliteten innehar frodige kantsoner og bra utviklet vannvegetasjon. 
Små vegetasjonsrike holmer danner sund med vannvegetasjon mot fastlandet. Langs 
elvekanten vokser spredt bjørk og svartor. Lokaliteten vurderes som viktig for vannfugl 
spesielt i vinterhalvåret, men også i hekketiden. I vinterhalvåret er det vanlig å finne 
sangsvane, gråhegre, stokkand, laksand, kvinand og toppand i området, mens det er 
stokkand, krikkand, sivspurv og sivsanger som er observert hekkende i området, jf. 
naturbasen.  

Nord i planområdet er registrert et viktig bekkedrag med sjeldne oseaniske moser, naturtype 

Ramsland (BN00044961). Naturtypen er registrert i 2007. Bekken kommer fra Erretjørn nord 
for planområdet. I aktuelle område er bekken relativt rasktstrømmende og steinete, og renner 
gjennom skog og delvis kulturlandskap med beitemarker. Bekken er gitt svært viktig verdi på 
grunn av innhold av bestander som er definert som sterkt truet i rødlisten. Endring av 
vannføring vurderes som uheldig og bør unngås, jf. naturbasen. 
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Figur 9: Viktige naturtyper i planområdet. Naturtypen Ramsland er et viktig bekkedrag, mens Hogstadhølen 
omfatter viktig kant- og vannvegetasjon i Hellelandselva. Kilde: Temakart-Rogaland/Naturbasen 

Nordlige deler av området er registrert i naturbasen som viltområde for hjort, som inngår i et 
større område som strekker seg fra Svalestad i sør til Terland i nord, følger rv. 42 i sør og til 
Dyråsen i nordvest.  

Skogsområde nordøst er høg bonitet barskog. Skogsområde vest for området er middels 
bonitet lauvskog jf. skog- og landskap. 

I bekkeløpet fra Erretjørn er det registrert noen rødlistearter Kystfloke (Heterocladium 
wulfsbergii) og Vasshalemose (Isothecium holtii), jf. Naturbasen.  

4.6 Rekreasjonsverdi og friluftsliv 
I heieområdene nord for planområdet er det gode muligheter for friluftsliv.  

Innenfor planområdet er det etablert en offentlig lekeplass i Folhammaren. Lekeplassen er 
utstyrt med bl.a. klatreapparat (båt), huskestativ og sandkasse.  

4.7 Trafikkforhold 
Atkomst til planområdet er fra fylkesvei 42. FV42 har en ÅDT på 800 på aktuelle strekning. 
Fartsgrensen er skiltet 50 km/t. E39 ligger like syd for planområdet og har en ÅDT på 4910 i 
krysset med fylkesvei 42. 

Folhammarveien er en kommunal boliggate med fartsgrense 40 km/t.   

Statens vegvesens nasjonale vegdatabank (NVDB) inneholder trafikkulykkeregistreringer. 
Det er skjedd mindre alvorlige trafikkulykker på både fylkesveien og europaveien de siste 10 
år. Trafikkuhellene er i hovedsak skjedd i krysset mellom FV42 og E39. 
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Langs europaveien og fylkesveien er det etablert gang- og sykkelvei. Eksisterende boliger i 
området kan komme til og fra skole, barnehage og nærbutikk uten å krysse trafikkerte veier 
(FV42 og E39).  

Nærmeste busstopp er ved krysset E39/FV42. Herfra er regional bussforbindelse til 
Stavanger/Kristiansand og lokaltrafikk til bl.a. Egersund, Moi, Sirdal. 

4.8 Grunnforhold 
Hele planområdet ligger over marin grense.  

Deler av området er i skrednett.no betegnet som potensielt utsatt for snø- og steinskred. 
Dette gjelder for boligtomter vest i området, som ligger like i nærheten av utløpssonen for 
steinskred. Område i nord er potensielt utsatt for jord- og flomskred jf. skrednett. 

Det er til reguleringsplanen utført en rasfarevurdering av planområdet. Rapporten i sin helhet 
er vedlagt planforslaget. 

 
Figur 10: Aktsomhetskart for steinsprang og jord- og flomskred. Kilde: www.skrednett.no (NVE) 
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4.9 Risiko- og sårbarhetsanalyse  

4.9.1 Metode 
Analysen er gjennomført med utgangspunkt i en sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 
(veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser). I risikovurderingene er det tatt 
utgangspunkt i relevante kravdokumenter. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell 
og teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon som 
boligområde, men også hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene.  
 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

- Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede 
- Sannsynlig (3) – kan skje av og til, periodisk hendelse 
- Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 
- Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men 

det er en teoretisk sjanse 
 
Vurdering av konsekvenser av uønsket hendelse er delt i: 

- Ubetydelig (1) – ingen person eller miljøskade, systembrudd er uvesentlig 
- Mindre alvorlig (2) – Få/små person eller miljøskader, systembrudd kan føre til skade 

dersom reservesystem ikke finnes 
- Alvorlig (3) – alvorlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader, system settes 

ut av drift over lengre tid 
- Svært alvorlig (4) – personskade som medfører død eller varig mén, mange skadde, 

langvarige miljøskader, system settes varig ut av drift 
 
Samlet vurdering av risiko er vist i følgende riskomatrise: 

SANNSYNLIGHET 

KONSEKVENSER 
1 

Ubetydelig 
2 

Mindre alvorlig 
3 

Alvorlig 
4 

Svært alvorlig 
4  Svært sannsynlig 4 8 12 16 

3  Sannsynlig 3       Grønn 6          Gul 9              Rød 12 

2  Mindre sannsynlig 2 4 6 8 

1  Lite sannsynlig 1 2 3 4 

 
- Hendelser i røde felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak er nødvendig. 
- Hendelser i gule felt indikerer tiltak vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko 
- Hendelser i grønne felt indikerer akseptabel risiko. 

4.9.2 ROS-analyse for planforslaget  
Uønskede hendelser, konsekvenser og risikoreduserende tiltak er sammenfattet i tabellen 
under.  
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(S = sannsynlighet, K = konsekvens, R = risiko) 
Nr. Uønsket 

hendelse 
Aktuelt S K R Kommentar Forslag til risiko-

reduserende tiltak JA NEI 

1 NATURGITTE FORHOLD 
1.1 Er området utsatt 

for snø- jord eller 
steinskred? 

x  2 3 6 Det er ikke kjennskap til 
ustabile grunnforhold i 
planområdet. Enkelte 
partier er svært bratte og 
det kan være potensiell 
fare for steinsprang. 
Skrednett definerer 
område potensielt utsatt 
for steinsprang og 
område potensielt utsatt 
for flomskred. Til 
reguleringsplanen er det 
utført en rasfare-
vurdering som avdekker 
potensiell fare i utsatte 
områder. Rapporten 
henviser enkelte 
byggetomter som 
rasutsatte med angitte 
avbøtende tiltak. 

- Potensielt 
rasutsatte områder 
vises i plankart 
med hensynssone 
ras (H310) 

- Rekkefølgekrav 
knyttet til bruk av 
rasutsatte områder.

- Avbøtende tiltak for 
rasområder sikres i 
bestemmelsene.  

1.2 Er det fare for 
utglidning (geo-
teknisk ustabilt)? 

 x    Helningskart fra NGU 
viser at innenfor og 
tilgrensende terreng har 
mindre partier som har 
helning brattere enn 30°. 
Bratte områdene er i 
hovedsak vegetert med 
lite bart fjell. Det er ikke 
kjennskap til ustabile 
grunnforhold i området.  
 

- For de tomter som 
ligger tett på bratt 
terreng bør det 
utføres en 
vurdering av ras- 
og utglidningsfare 
til byggesaken. 

1.3 Er området utsatt 
for springflo/flom i 
sjø/vann? 

 x    Området er flomutsatt fra 
elv.  

-  

1.4 Er området utsatt 
for flom i elv/bekk, 
herunder lukket 
bekk? 

x  3 2 6 Planområdet er utsatt for 
flom fra Hellelands-
vassdraget. Områder 
nærmest elveløpet vil 
være oversvømt ved en 
200 års flom. Utsatte 
eksisterende bygg er 
ikke sikret mot 200-
årsflom.   
 

- Nye bygg plasseres 
på flomsikker 
byggehøyde.  
- Flomutsatte 
områder vises i 
plankart med 
hensynssone – flom. 
- Bestemmelser til 
bruk av flomutsatte 
områder.  
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1.5 Er det radon i 
grunnen? 

 x    Det er ikke utført 
radonmålinger i området.  

- Bygningsmessige 
tiltak mot radon 
utføres iht. lokal 
vurdering og TEK10.

1.6 Ekstremvær/klima
-utfordringer 

x  3 2 6 Forventede 
klimaendringer kan gi 
mer intense regnskyll 
som jordsmonnet ikke 
klarer absorbere. Store 
vannmengder kan samle 
seg på overflaten og 
finne nye veier. Det 
forventes en økning på 
20 % i nedbør de neste 
50-100 årene. Denne 
endringen kan bety 
økning av 200-årsflom i 
Hellelandselva.  

- Bygningsmessige 
tiltak skal være 
tilstrekkelig og iht. 
gjeldende krav for 
å møte en ev 
ekstremsituasjon. 

- Plan for 
overvannshåndter-
ing vises i 
byggesaken.  

1.7 Sårbar 
flora/fauna/fisk i 
området? 

x  4 2 8 Hellelandselva like øst 
for planområdet er 
kategorisert som lokalt 
viktig naturtype 
Hogstadhølen. 
Lokaliteten er frodige 
kantsoner og bra utviklet 
vannvegetasjon. Omr. er 
viktig for vannfugl 
spesielt i vinterhalvåret 
og som hekkeområde. 
Bekken nord i området 
er kategorisert som 
svært viktig bekkedrag 
Ramsland. Det er også 
påvist truede arter 
(rødlistearter) i området. 

- Søke å unngå 
inngrep i 
Hellelandsvass-
draget og bekken. 

- Bevare/ 
opprettholde 
naturlige kantsoner 
til elva og 
bekkeløpet. 

2 MILJØ 
2.1 Forurensninger i 

grunnen 
 x    Ikke kjennskap til 

forurenset grunn i 
området.  

-  

2.2 Støy x  3 2 6 Planområdet er utsatt for 
trafikkstøy fra FV42 og 
E39. Vegvesenet har 
utført overordnet 
støykartlegging for 
aktuelle traseer. 
Eksisterende 
bebyggelse nærmest 
veiene er støyutsatt gul 
og rød sone. 

- Bestemmelsen 
stiller generelt krav 
til støy for bolig og 
uteareal. 

- Ev. behov for 
støyskjerming av 
uteareal/bolig 
redegjøres for i 
byggesaken. 
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3 INFRASTRUKTUR 
3.1 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en 

risiko for området? 
3.1.1 -  hendelser på 

veg 
x  1 3 3 Det kan forekomme 

transport av farlig gods 
på både fylkesvei og 
europavei. Det er i 
vegdatabanken registrert 
enkelte mindre 
trafikkuhell de siste 10 
år. Forholdet vil ikke 
medføre konsekvenser 
for nye boliger i området. 

-  

3.1.2 - hendelser på 
jernbane 

 x    Ingen. Jernbanen går på 
andre siden av elva. 

- 

3.1.3 - hendelser på 
sjø/vann/elv 

 x    Ingen.  - 

3.1.4 - hendelser i 
luften 

 x    Ingen. - 

3.2 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området? 

3.2.1 -utslipp av giftige 
gasser/væsker 
eller eksplosjons-
farlige/ brennbare 
gasser/væsker 
 

 x    Ingen. - 

3.3 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området: 
3.3.1 -elektrisitet 

(kraftlinjer) 
 x    Ingen. - 

3.3.2 -teletjenester  x    Ingen. - 
3.3.3 -vannforsyning  x    Området er tilknyttet 

offentlig vannforsyning. 
- 

3.3.4 -renovasjon/ 
spillvann 

 x    Området er tilknyttet 
offentlig avløp. 

- 

3.4 Påvirkes området 
av magnetiske felt 
fra el.linjer? 

 x    Ingen. 
 

-  

3.5 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende 
innenfor området: 

3.5.1 -til skole/ 
barnehage og 
nærmiljøanlegg? 

 x    Gang- og sykkelvei fra 
boligområde til skole. 
Ikke etablert G/S eller 
fortau internt i 
boligområde i dag.  

- Regulere inn fortau 
i boliggater. 

- Sikre 
gjennomgående 
gangforbindelser i 
området.  

3.5.2 -til busstopp/ 
kollektive 
forbindelser? 

 x    Gang- og sykkelvei 
langs FV42 og E39.   

- 
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3.6 Brannberedskap 
3.6.1 -spesielt farlige 

anlegg i området? 
 

 x    Ingen 
 

- 

3.6.2 -har området 
utilstrekkelig 
brannvanns-
forsyning 
(mengde og 
trykk)? 

 x    Tilkobles offentlig 
vannforsyningsanlegg 
med tilfredsstillende 
trykk.  

-  

3.6.3 -har området bare 
en mulig 
atkomstrute for 
brannbil? 

 x    Atkomst fra både øst og 
vest på E39 
(Flekkefjord/Moi og 
Stavanger/Egersund), 
samt fra Sirdal på FV42 
(Tonstad). 

-  

4 TIDLIGERE BRUK 
4.1 Er området 

påvirket/forurense
t fra tidligere 
virksomheter?  
F.eks gruver, 
militære anlegg, 
industri 

 x    Ingen. -  

5 OMGIVELSER 
5.1 Er det regulerte 

vannmagasiner i 
nærheten, med 
spesiell fare for 
usikker is? 

x  1 3 3 Drikkevannskilden til 
Helleland ligger i heia 
nord for planområdet. 
Vannkilden er oppdemt.  
Kommunen har utført 
vurderinger vedrørende 
ev. dambrudd og 
flomløp. Et dambrudd vil 
medføre flom i store 
deler av eksisterende og 
nytt boligområde. Se 
dambruddskart under. 
Sannsynlighet for 
dambrudd vurderes som 
liten og behøver ikke tas 
hensyn til i arealplaner. 
En utbygging innenfor 
dambruddsonen kan 
imidlertid utløse større 
krav til demningens 
sikkerhet. Kommunen 
planlegger p.t. 
vedlikehold av 
damanlegget. 

- Ev. utbedringer av 
damanlegget mhp 
sikkerhet. 
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5.2 Finnes det 
naturlige terreng-
formasjoner som 
utgjør spesiell 
fare (stup etc.) 

 x    Det er stedvis bratte 
partier i planområdet. 
Skrednett definerer 
områder potensielt utsatt 
for steinsprang og 
snøskred. Se pkt. 1.1. 

- 

6 ULOVLIGE VIRKSOMHETER 
6.1 Sabotasje og 

terrorhandlinger 
 x    Ikke aktuell 

problemstilling. 
- 

Utover det som er kommentert i tabellen over, er det innenfor planområdet ikke registrert 
ytterligere faremomenter i kommuneplanens arealdel eller i offentlige kartdatabaser, som for 
eksempel naturbasen, temakart-rogaland, skrednett m.m.  

Hendelser som er vurdert å være i gult eller rødt felt, som krever tiltak, kommenteres mer 
utfyllende i punkt 5.8.  
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5 Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Planfaglige hovedgrep 
Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende plan fra 1986. Grunnet endring av 
gjeldende plan fremmes detaljreguleringsplan for boliger - B22 Ramsland – Helleland, jf. 
plan- og bygningsloven § 12-3.  

Formålet med planarbeidet: 

- Endre reguleringsformål for eksisterende rekkehus nederst i Folhammaren, fra 
offentlig formål til boligformål.  

- Justering av atkomstvei til nytt boligområde, samt innregulering av gjennomgående 
fortau fra eksisterende gang- og sykkelveinett.  

- Justering av tomtestruktur og antall boliger i området.  
- Reduksjon av antall lekeplasser samt endret plassering og utforming.  
- Gjennomgående gangforbindelse øst i eksisterende boligområde.  

Med dette som utgangspunkt er det dannet 6 byggeområder for konsentrert 
småhusbebyggelse, 16 byggeområder for frittliggende småhusbebyggelse og 2 områder for 
eksisterende næringsbebyggelse innenfor planområdet. I tillegg reguleres veinett, 
lekeplasser og friluftsområder. Planens begrensning samsvarer med gjeldende plans 
begrensning, med unntak av utvidelse mot silhus i nord.  

5.2 Planlagt arealbruk 
Planområdets areal er disponert på følgende måte: 

Sosikode Formål (sosikode) Område 
signatur 

Eierform Areal 
(kvm) 

1111 Boligbebyggelse - frittliggende BF1-BF16 annen 46 189

1112 Boligbebyggelse - konsentrert BK1-BK6 annen 9 122

1300 Næringsbebyggelse N1-N2 annen 9 758

1510 Energianlegg T1 annen 49
1540 Vann- og avløpsanlegg VA1-VA3 offentlig 1 115

1610 Lekeplass LEK1-LEK4 offentlig/felles 5 871

1900 Kombinert formål: Bolig/næring BN1 annen 646

2010 Veg V1-V7 offentlig 12 487

2011 Kjørevei K1-K8 annen/felles 2 225

2012 Fortau F1-F4 offentlig 1 232

2015 Gang- og sykkelvei GS1-GS7 offentlig 2 633

2016 Gangveg/gangareal GA1-GA2 offentlig 113

2019 Annen veggrunn - grøntareal AVG1-AVG24 offentlig 8 780

2025 Holdeplass H1-H4 offentlig 181

2082 Parkeringsplasser P1 felles 323

3040 Friområde FO1-FO3 annen 4 345

5130 Friluftsformål FR1-FR7 annen 93 223
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5110 Landbruksformål L1 annen 1 164

6710 Friluftsområde i sjø og vassdrag FRS1-FRS2 annen 11 628

 Sum planområdet   211 083

 

Hensynssoner Område 
signatur 

Areal 
(kvm) 

a.1 sikringssoner Frisikt H140 962

a.2 støysoner Gul sone iht T-1442 H210 29 416

a.2 støysoner Rød sone iht T-1442 H220 617

a.3 faresoner Ras- og skredfare H310 5 958

a.3 faresoner Flomfare H320 14 081

Sum planområdet  51 034

 

5.3 Byggeformål 

5.3.1 Boliger 
I planen er det avsatt 16 områder som frittliggende småhusbebyggelse (BF1 til og med 
BF16) og 6 områder som konsentrert boligbebyggelse (BK1 til og med BK6). Nytt 
boligområde har tilnærmet samme utstrekning som gjeldende plan med unntak av nordlige 
deler av området. Byggeområdet avgrenses i planforslaget av bekken nordvest i området. 
Dette medfører en reduksjon på 5 eneboligtomter i forhold til gjeldende plan.    
 
Innenfor BF-områdene kan det på hver tomt oppføres en frittliggende enebolig med 
tilhørende garasje. Det er tillatt å etablere sekundærleilighet i boligene. Områdene BF1, BF2, 
BF4, BF5, BF6, BF7, BF8, BF9 og BF16 omfatter eksisterende boliger som inngår i planen. 
Innenfor områdene BF5 og BF7 er det to ubebygde tomter. Øvrig fordeling av tomter er vist i 
tabellen nedenfor: 

 

 

 

 

 

Innenfor BK-områdene kan det oppføres eneboliger, rekke- og/eller kjedehus, 2-, 3- eller 4-
mannsboliger. Innenfor hvert felt er det angitt et maks antall boenheter: 

Felt Antall regulerte tomter 

BF3 1 

BF10 1 

BF11 3 

BF12 6 

BF13 10 

BF14 5 

BF15 2 
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Felt Antall boenheter 

BK1 Inntil 6 boenheter 

BK2 Inntil 4 boenheter 

BK3 Inntil 6 boenheter 

BK4 Inntil 4 boenheter 

BK5 Inntil 10 boenheter 

BK6 Inntil 8 boenheter 

Områdene BK2, BK3 og BK4 omfatter eksisterende bebyggelse og maks antall enheter for 
disse områdene gjenspeiler dagens situasjon. Eksisterende bebyggelse i BK1 erstattes av 
konsentrert bebyggelse med inntil 6 boenheter. BK5 er i gjeldende plan vist som 7 
eneboligtomter, hvor planforslaget tilrettelegger for etablering av inntil 10 boenheter i samme 
område. BK6 er i gjeldende plan vist som 3 eneboliger, hvor planforslaget tilrettelegger for 
inntil 8 nye boenheter.  

Planforslaget legger til rette for etablering av til sammen 30 nye eneboligtomter og 24 nye 
leiligheter på Ramsland. 

Byggehøyder 
Bebyggelsen i BF-områdene kan oppføres i inntil 2 etasjer. Maks byggehøyde er satt til 9 
meter over gjennomsnittlig terreng. Dersom boligen oppføres i 1 etasje er maks byggehøyde 
satt til 7 meter over gjennomsnittlig terreng.  Maks byggehøyde for nye tomter er angitt i 
plankartet med kotehøyde.  

Bebyggelsen i BK-områdene kan oppføres i inntil 3 etasjer, med maks mønehøyde på 10 
meter. Høyder måles fra gjennomsnittlig terreng. 

Utnyttelsesgrad 
Bebygd areal inkluderer bolig, garasje, parkering og bilmanøvrering på tomta jf. TEK10. 

For BF-tomtene er utnyttelsesgraden (bebygd areal) satt til maks 30 % BYA. Ved fradeling 
av regulerte boligtomter innenfor BF-områdene gjelder %-BYA for hver enkelt tomt.  

Innenfor BK-områdene er maks bebygd areal satt til 45 % BYA.  

Byggegrenser 
Mot nabogrenser er byggegrensen 4 meter, mens den er 5 meter fra regulert veg. Garasjer 
kan plasseres i strid med angitt byggegrense men ikke nærmere nabogrense/formålsgrense 
enn 1 meter. Byggegrenser er trukket vekk fra bratt terreng nord på tomtene i BF12 og BF13 
for å unngå store landskapsinngrep. 

Bygninger som inngår i planen 
Innenfor BF1, BF2, BF4, BF5, BF6, BF7, BF8, BF9, BK2, BK3 og BK4 inngår eksisterende 
bebyggelse i planen. 
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Bygg, kulturminner m.m. som skal bevares 
Det er registrert et SEFRAK-registrert bygg på eiendom 94/1. Bygningen er i planen regulert 
til bygg, kulturminner m.m som skal bevares. Bestemmelsene åpner for at det kan oppføres 
tilpassede tilbygg eller nybygg på tomta dersom det er behov for større boareal, garasje etc.   

Bebyggelse som forutsettes fjernet 
Eksisterende bebyggelse i BK1 er i dårlig forfatning og forutsettes fjernet.  

Regulerte tomtegrenser 
For nye byggeområder vises en hensiktsmessig tomteinndeling, vist i plankartet med 
regulerte tomtegrenser. Tomtegrenser kan justeres med inntil +/- 1 meter ved utstikking.  

Regulert avkjørsel 
Atkomst til hver tomt er vist veiledende på plankartet med avkjørsels-pil. Kommunen kan 
godkjenne en annen plassering dersom det er formålstjenlig med tanke på trafikksikkerhet og 
utnyttelsen av den enkelte tomt.  

5.3.2 Næringsbebyggelse 
I planen er det avsatt 2 områder for næringsbebyggelse (N1 og N2). Eksisterende 
bebyggelse inngår i planen i begge områdene. Gjeldende plans bestemmelser for N1 og N2 
videreføres i planforslaget. 

Det tillates en utnyttelsesgrad på 40 % på den enkelte tomt. Parkeringsareal er ikke inkludert 
i BYA. Maks møne- og gesimshøyde er 10 meter over planert terreng. Det tillates ikke 
virksomhet som ved støy, røyk eller på annen måte er til sjenanse for omgivelsene.  

5.3.3 Kombinert formål: Bolig/næring 
Området omfatter eksisterende enebolig. Som bolig er maks tillatt bebygd areal 30 %, og 
maks møne-/gesimshøyde 9 meter over ferdig planert terreng.  

5.3.4 Energianlegg 
Området omfatter eksisterende trafo/nettstasjon. 

5.3.5 Kommunalt teknisk anlegg 
VA1 omfatter eksisterende vannbehandlingsanlegg.  

VA2 omfatter eksisterende pumpestasjon. Ved behov tillates pumpestasjonen utvidet, men 
den skal utformes estetisk slik at den passer inn i omgivelsene. Detaljutforming avklares i 
byggesak. 

VA3 omfatter eksisterende silhus med tilhørende manøvreringsareal.  

VA4 omfatter ny tomt til trykkøkningsstasjon.  

5.4 Grønne formål 

5.4.1 Lek- og uteoppholdsarealer 
Innenfor planområdet er det avsatt 2 offentlige lekearealer (LEK1 og LEK2) og to felles 
lekeplasser (LEK3 og LEK4). Gjeldende plan viser 5 områder avsatt til kombinert lek og 
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friareal. Antall og plassering av lekeplasser i planforslaget er avklart med kommunen. 
Lekearealene er begrenset i utstrekning, i tillegg til at det er avsatt arealer til friområde. 
Friområdene kan benyttes av alle boligene i området og kan benyttes til bl.a. frilek, 
rekreasjon og annet uteopphold. Areal avsatt til lek skal opparbeides med 
installasjoner/utstyr som fremmer bruk av området til lek- og aktiviteter for barn og unge.  

LEK1 er en nærlekeplass og omfatter eksisterende lekeplass i Folhammaren. Lekeplasen 
utgjør et areal på 744 m². Lekeplassen har en sentral plassering i forhold til eksiterende 
boliger vest i feltet. Lekeplassen skal utstyres med min. en sandkasse, huskestativ, 
lekeapparat og benk. Ved etablering av nye boliger i BK1 og BK5 skal lekeplassen 
oppgraderes etter planer godkjent av Eigersund kommune.  

LEK2 er en områdelekeplass og utgjør et areal på 4451 m². Lekeplassen skal tilrettelegge for 
blant annet ball-lek, aking og sykling, samt utstyres med klatrestativer, huskestativ, benker 
og lignende. Eksisterende steingjerder i LEK2 forutsettes i størst mulig grad beholdt. 
Hovedatkomst til lekeplassen er via GS6 og eksisterende «ræge». Lekeplassen har en 
sentral plassering mellom nye og eksisterende boliger på Ramsland. Området har gode 
solforhold og en enkel atkomst. Opparbeidelse av lekeplassen skal skje før det gis 
ferdigattest til første bolig i BF11, BF12, BF13 og BK6. 

LEK3 er en nærlekeplass og utgjør et areal på 406 m². Lekeplassen er felles for boligene 
innenfor BF13, BF14 og BF15. Lekeplassen skal minimum utstyres med en sandkasse, 
huskestativ, lekeapparat og benk. Lekeplassen ligger nord i nytt boligområde. Opparbeidelse 
av lekeplassen skal skje før det gis ferdigattest til første bolig i BF13, BF14 og BF15. 

LEK4 er en nærlekeplass og utgjør et areal på 270 m². Lekeplassen er felles for boligene i 
BK1, BK2, BK3 og BK4. Lekeplassen skal minimum utstyres med en sandkasse, huskestativ, 
lekeapparat og benk. Lekeplassen ligger sentralt i området med atkomst fra offentlig vei V4. 
Lekeplassen skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest til første bolig i BK1.  

5.4.2 Friområde 
Områdene skal i størst mulig grad bevares som naturområder med stedegen vegetasjon, 
som kan virke skjermende for bebyggelsen og gir området et grønt preg. Arealene er felles 
for alle boligene i området og kan benyttes til bl.a. frilek, rekreasjon og annet uteopphold. 
Områdene skal også være tilgjengelige for allmennheten. Det er tillatt med tiltak som 
fremmer bruken av områdene som friområder.  

5.4.3 Friluftsområde 
Friluftsområdene skal være allment tilgjengelige. Det er tillatt å drive konvensjonell 
skogsdrift, bestandspleie og planting innenfor friluftsområdene FR1, FR2, FR3, FR5 og FR7. 
Innenfor områdene er det tillatt å anlegge enkle veier og kjøring i forbindelse med skogsdrift. 
Etter drift skal driftsveier og kjøreskader tilbakeføres til opprinnelig terreng eller tilrettelegges 
som turstier. I forbindelse med hogst og drift kan området stenges for allmenn ferdsel.  

Innenfor områdene FR1, FR2 og FR3 er det tillatt å legge vannledning.  

5.4.4 Friluftsområde i vassdrag 
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Hellelandselva er regulert til friluftsområde i vassdrag. Elva kan benyttes til friluftsliv, 
rekreasjon og fiske. Det er ikke tillatt å innsnevre elveleiet eller legge elva i rør. Unntak er der 
den går under kjørevegen. Elva skal holdes åpen. Alle tiltak i vassdraget skal godkjennes av 
Eigersund kommune.  

5.5 Parkering 
Parkeringskravet er satt med utgangspunkt i gjeldende plans bestemmelser. Dette er et 
minimumskrav, men det kan etableres flere plasser dersom det er behov for det. 
Parkeringsplassene skal etableres på egen tomt. 

Minimumskravet til parkering er satt til følgende: 

Formål/bruk Grunnlag for 
beregning 

Bil 

Næring 100 kvm BRA 1 

Bolig Pr. boenhet 2 

Leilighet Pr. boenhet 1,5 

For leilighetene i BK1, BK2, BK3 og BK4 tilrettelegges det for felles parkering i P1. 
Parkeringsdekning for leilighetene er som vist i tabellen over. Innenfor området P1 er det 
også tillatt å etablere felles renovasjonsløsning for boligene i BK1 til og med BK4.  

5.6 Trafikkareal 

5.6.1 Veger 
V1 omfatter FV42, og videreføres lik gjeldende plan. 

V2 omfatter eksisterende vegtrase for Folhammarveien. Veilinjen følger eksisterende trasé 
med unntak av nedre del mot fylkesveien. Her er lagt inn fortau på østsiden av veien. Dette 
medfører at veien flyttes ca. 1,2 meter mot vest. Fortauet følger i stor grad eksisterende 
vegkant mot nabo i øst, slik at arealbeslag på nabo blir minst mulig. Endringen av veilinjen 
medfører et totalt arealbeslag på nabo i øst (94/11) på om lag 65 m². Folhammarveien har på 
hele strekningen en regulert bredde på 5 meter. 

V3 omfatter atkomstvei til eksisterende rekkehus i BK2, BK3 og BK4. BK1 får også atkomst 
fra denne vei. Veien har regulert bredde på 5 meter.  

V4 omfatter boliggate for nytt boligområde. Veilinjen er justert noe i forhold til gjeldende plan. 
Avkjørselen har samme plassering som i gjeldende plan, men veikroppen utvides grunnet 
innregulering av fortau. Fortauet legges på sørsiden av veien hvor fortauskant følger tidligere 
regulerte veikant på store deler av strekningen. Avstanden fra kant fortau og eksisterende 
bolighus på eiendom 94/60 er tilnærmet lik som i gjeldende plan.  

Eksiterende bebyggelse på eiendommene 94/15 og 94/60 legger begrensninger for 
plassering av vei med fortau. En har her valgt å legge veikroppen tilnærmet midt mellom 
berørte bygningsmasser. Veien vil medføre et arealbeslag på eiendom 94/60 med om lag 95 
m², og på 94/15 med om lag 11 m².  For eiendom 94/60 er det i østre del av tomta mulighet 
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for utvidelse av tomtearealet med om lag 30 m². Avkjørsel til eiendommen flyttes også til 
østsiden av tomta for å gi en bedre tomteutnyttelse. Veien ligger på samme høyde som 
avkjørselspunktet med V3 og starter stigning etter regulert avkjørsel (K4) til BK5.  

Veien legges i skaret mellom FR2 og LEK2, noe som gir et skånsomt inngrep. Atkomstvei til 
BF14 er regulert med snuhank og er flyttet ca. 14 meter lenger opp enn gjeldende plan.  

V6 omfatter eksisterende avkjørsel til Dalheim samt atkomst til eiendom 94/7.  

K1 er privat vei til eiendom 94/34 og 94/62 (BF4). Veien omfatter eksisterende veitrasé. 

K2 omfatter eksisterende vei til kommunalteknisk anlegg silhuset helt nord i området (VA3). 
Bestemmelsene åpner for at veilinjen kan justeres noe slik at stigningsforholdene i de 
bratteste partiene blir tilfredsstillende. Veilinjen må imidlertid tilpasses terrenget på en god 
måte. Ved omlegging skal eksisterende veitrasé tilbakeføres til naturmark. Når V4 er ferdig 
etablert kan K3 etableres som avlastning for nedre del av K2. Den nedre del av K2 skal da 
stenges av for motorisert ferdsel.  

K4 omfatter avkjørsel til BK5, og er felles for nye boliger i BK5. 

K5 omfatter avkjørsel til BK6, og er felles for nye boliger i BK6. 

K6 omfatter eksisterende atkomst til boliger og næring. Veien er felles for eiendommene 
94/2, 94/1, 94/33 og 94/17. 

K7 og K8 omfatter eksisterende avkjørsler til N2 og BN1. K8 er kun tillatt for innkjøring. 

5.6.2 Gangareal 

Fortau 
Det reguleres inn gjennomgående gangforbindelse fra boligområde til eksisterende gang- og 
sykkelvei nett langs fylkesveien. Langs Folhammarveien og ny boliggate reguleres det inn 
2,25 meter bredt fortau på østsiden av veien. Plasseringen av fortauet gir ingen uheldige 
krysninger med trafikk i verken ny boliggate eller Folhammarveien.  

Gangareal 
GA1 viser gangforbindelse fra rekkehusområdet og ned på gang- og sykkelveinett langs 
fylkesveien.  

GA2 viser gangforbindelse fra øvre del av Folhammarveien og ned til rekkehusene. Sammen 
med GA1 kan denne forbindelsen brukes som snarvei for boligene øverst i Folhammaren 
dog også for rekkehusene.  

Gang- og sykkelvei 
Regulert gang- og sykkelvei (GS1-GS3) langs FV42 er i tråd med gjeldende plan. I området 
er det i dag etablert fortau på deler av strekningen, fra krysset med E39 til butikken. Fra 
butikken til Dalheim er det p.t. ikke etablert gang- og sykkelvei.  
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GS4 er gang- og sykkelvei mellom nytt boligområde og gang- og sykkelveien langs 
fylkesveien. Gang og sykkelveien er forbeholdt gang- og sykkeltrafikk med unntak av kjøring 
til eiendom 94/3. I nedre del av GS4 skal det oppføres saksebom. Bommen må plasseres 
slik at den ikke er til hinder for atkomst til eiendom 94/24.  

GS5 er forbeholdt gang- og sykkeltrafikk med unntak av kjøring til eiendommene 94/19, 
94/24, 94/32 og 94/35.  

Plasseringen av gangforbindelsen GS4/GS5 er blitt nøye vurdert i planprosessen. En har her 
vært innom ulike alternativer hvor man har landet på den som synes å være mest 
hensiktsmessig for alle parter. Følgende alternativer er blitt vurdert: 

Alt. 1: Gangforbindelsen legges til dagens etablerte vei fra låven på 94/1 og videre gjennom 
tunet til 94/19. Terrenget er hellende og syklister kan få stor fart ned bakken. 
Eksisterende bolig på 94/19 kan være til hinder for sikten i nedre del av veien og 
videre ned på fylkesveien. Det kan da oppstå farlige trafikale situasjoner. I tillegg vil 
gangtrafikken gå rett gjennom tunet til 94/19, noe som er en uheldig situasjon for de 
som bor der.  Med bakgrunn i dette vurderes denne løsning som lite gunstig. 

Alt. 2: Gangforbindelsen følger eksisterende «ræge» på 94/3, videre mellom eksisterende 
garasje på 94/24 og eksisterende uthus på 94/19. Avstanden mellom bygningene er i 
underkant av 1,5 meter noe som gjør det vanskelig å vedlikeholde denne gangveien, 
da spesielt på vinterstid. Videre må også bekken som ligger åpen i dag, legges i rør. 
Linjeføringen blir også noe «krokete». Dette sammen med smal passasje mellom 
bygningene vurderes alternativet som en lite gunstig løsning. 

Alt. 3: Eksisterende uthus på 94/19 rives/flyttes og gangforbindelsen legges i en naturlig bue 
over tomten før den kobles til eksisterende kjøreatkomst til 94/24 (på østsiden av 
garasjen til 94/19). Siden terrenget er hellende bør det av trafikksikkerhetsmessige 
hensyn settes opp en saksebom for å hindre syklister i stor fart videre ned bakken på 
GS2. Bommen må imidlertid plasseres slik at den ikke er til hinder for atkomst og 
manøvrering på eiendom 94/24. Grunneier til 94/19 sier seg villig til ev. rivning/flytting 
av uthus på sin eiendom.  

Med bakgrunn i dette har man valgt å gå videre med alternativ 3 i planforslaget.  

5.7 Hensynssoner og rekkefølgekrav 

5.7.1 Hensynssone Frisikt H140 
Frisiktsoner er avmerket i plankartet med hensynssone H140. Innenfor frisiktsområdene skal 
det ikke være sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller annet med høyde mer enn 50 
cm over tilstøtende vegers planum.  

5.7.2 Hensynssone Ras- og skredfare H310 
Innenfor planområdet er det 7 rasutsatte områder jf. rasfarevurdering utført av Multiconsult 
datert 23.01.15 – rev. 04.03.15. Planlagte boligtomter ligger inntil fjellvegger på mellom 5 og 
15 meter høyde. I disse skrentene er det registrert enkelte blokker som kan være ustabile. 
Området er kun befart til fots, og derfor anbefales det at området besiktiges med lift før 
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utbygging for å kunne vurdere nærmere hvilke tiltak som er nødvendige. Omfang av 
bergsikringstiltak vil også avhenge av hvordan den enkelte tomt opparbeides. Generelt for 
området er aktuelle tiltak manuell og maskinell rensk, bergbolter og steinsprangnett. I de 
fleste skrentene anslås nødvendige tiltak å være relativt begrenset, med unntak av en 
lokalitet (nr. 3) hvor det må påregnes mer omfattende tiltak. 

Rapporten skisserer avbøtende tiltak for de ulike lokaliteter: 

- Sone H310_1: Bergsikringstiltak utføres dersom det er eksisterende eller nye bygg i 
sikkerhetsklasse 2-3 innenfor hensynssonen. Aktuelle tiltak er fjellbolter. 

- Sone H310_2: Dersom byggverk og tilhørende uteareal på tomten skal plasseres 
nærmere enn 15 m fra foten på skrenten bør det utføres tiltak. Aktuelle tiltak er rensk 
med maskin, bergbolter og steinsprangnett. 

- Sone H310_3: Dersom byggverk og tilhørende uteareal på tomten skal plasseres 
nærmere enn 25 m fra foten av skrenten bør det utføres tiltak. Aktuelle tiltak er rensk 
med maskin, > 4 m lange bergbolter og steinsprangnett. Etablering av 
fanggrøft/rasvoll kan også være et aktuelt tiltak. Nedsprengning av bergparti kan 
også bli aktuelt. 

- Sone H310_4: Dersom byggverk og tilhørende uteareal på tomten skal plasseres 
nærmere enn 15 m fra foten på skrenten bør det utføres tiltak. Aktuelle tiltak er rensk 
med maskin, bergbolter og steinsprangnett. 

- Sone H310_5: Dersom byggverk og tilhørende uteareal på tomten skal plasseres 
nærmere enn 15 m fra foten av skrenten bør det utføres tiltak. Vegetasjon må fjernes. 
Aktuelle tiltak kan være rensk, bolter, steinsprangnett eller etablering av grøft ved 
foten av skråningen. 

- Sone H310_6: Dersom byggverk og tilhørende uteareal på tomten skal plasseres 
nærmere enn 20 m fra foten av skrenten bør det utføres tiltak. Vegetasjon må fjernes. 
Aktuelle tiltak kan være rensk, bolter, steinsprangnett eller etablering av grøft ved 
foten av skråningen. 

- Sone H310_7: Fjellskråning inntil veg besiktiges fra lift før endelig sikringsomfang 
bestemmes. 

Rasutsatte områder er vist i plankart med hensynssone H310 med tilhørende bestemmelse 
og rekkefølgekrav til utførelse av rassikring.  

5.7.3 Hensynssone Flomfare H320 
Flomutsatte områder er avmerket i plankartet med faresone flom – H320. Det er ikke tillatt å 
oppføre ny eller vesentlig utvidelse av eksisterende bebyggelse innenfor flomsonen. Alle 
saker innenfor hensynsonen skal forelegges NVE og Fylkesmannen for uttale. Det kreves 
fagkyndige uttaler for sikring og sikker byggehøyde samt vurdering av konsekvenser for 
omgivelsene. Se redegjørelse for temaet flom i pkt. 5.8.2 og 5.8.3. 

5.7.4 Hensynssone Støysone H210/H220 
Støyutsatte områder fra europavei (E39) og fylkesvei (FV42) etter kartlegging utført av 
Statens vegvesen er vist i plankartet med støysoner. Sonene er delt i to soner; gul sone 
(H220) og rød sone (H210). Innenfor rød sone tillates ikke arealbruk med støyfølsomt 
bruksformål. Innenfor gul sone skal det ved byggesøknad for nye boliger tas hensyn til og 
dokumenteres at de nye boligene tilfredsstiller anbefalte støygrenser i retningslinje T-1442, 
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eller senere vedtatte forskrifter, retningslinjer eller vedtekter som erstatter gjeldende 
retningslinje.   

5.7.5 Rekkefølgekrav  
Det er stilt rekkefølgekrav til vei, lekeplass og rassikring jf. § 4 i bestemmelsen.  

 Før byggetillatelse kan gis skal tekniske planer for tiltak som omfatter FV42 og/eller 
E39 forevises og godkjennes av Statens vegvesen.  

 LEK1 skal oppgraderes etter plan godkjent av kommunen før nye boliger i BK1 og 
BK5 kan tas i bruk. 

 LEK2 skal ferdigstilles før det gis ferdigattest til første bolig i områdene BF10, BF11, 
BF12 og BK6.  

 LEK 3 skal ferdigstilles før det gis ferdigattest til første bolig i områdene BF13, BF14 
og BF15. 

 LEK 4 skal være ferdig opparbeidet før det gis ferdigattest til første bolig i BK1.  

 Ved søknad om tiltak i rasutsatte områder skal det gjøres rede for sikringstiltak mot 
skred jf § 10.2. Sikringstiltak skal være utført før nye boliger kan tas i bruk.  

 Kryssutbedring mot fylkesvei. 

 Fortau internt i planen skal være etablert før ferdigattest.  

5.8 Oppfølging av ROS-tema i planforslaget 

5.8.1 Fare for snø-, jord eller steinskred (pkt. 1.1) 
Multiconsult har utført en skredfarevurdering for rasutsatte områder, rapport 217531-
RIGberg-NOT001. Rapporten baserer seg på et tidligere utkast til planforslag, og det er etter 
ferdigstilt rapport utført mindre justeringer i plankartet. Endringene vurderes ikke å påvirke 
konklusjonene i rapporten.  

Rapporten er utført etter befaring i området til fots, og vurderes ut fra slik terrenget er i dag. 
Sprengning og graving kan endre stabilitetsforholdene og føre til at områder som ikke 
vurderes som rasfarlige i dag, kan endre karakter og bli utsatt for potensiell rasfare. Stabilitet 
av graveskråninger og skjæringer må vurderes i byggesaken, dersom dette blir aktuelt.  

Forskrift om tekniske krav til byggverk av 2010 (TEK10) § 7-3, annet ledd: For byggverk i 
skredfareområde skal sikkerhetsklasse for skred fastsettes. Byggverk og tilhørende uteareal 
skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot skred, herunder sekundærvirkninger av skred, 
slik at største nominelle årlige sannsynlighet ikke overskrides. Følgende sikkerhetsklasser er 
tildelt de ulike byggeområder: 

1. For boliger (BF): Sikkerhetsklasse S2 
2. For vannbehandlingsanlegg (VA1): Sikkerhetsklasse S1   
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Jord og flomskred 
Skrednett viser område potensielt utsatt for jord- og flomskred helt nord i området. Geologien 
i det potensielle utløsningsområdet er bart fjell og tynt morenedekke. Løsmassetypen og 
mengden tilser at det ikke er risiko for jord- og flomskred i området.  

Med bakgrunn i dette vurderes tiltak som ikke nødvendig. 

Steinsprang 
Innenfor planområdet er det registrert 7 lokaliteter potensielt utsatt for steinsprang.  

Lokalitet 1:  

Lokaliteten består av blokker i en skrent som kan treffe bygg med kommunalteknisk anlegg 
(VA1) og ev. den nordligste boligtomten i BF5. Den årlige nominelle sannsynlighet for at ras 
treffer områdene vurderes å være høyere enn 1/100, men lavere enn 1/1000. Kravene tillater 
bygg i sikkerhetsklasse 1 (S1), men ikke i sikkerhetsklasse 2 (S2). BF5 klassifiseres som 
sikkerhetsklasse S2 og VA1 (kommunal teknisk anlegg) klassifiseres til sikkerhetsklasse S1.  

Avbøtende tiltak er kun påkrevd dersom det planlegges bygg i sikkerhetsklasse S2 innenfor 
ras-sonen. Avbøtende tiltak skisseres å være ca. 5 fjellbolter i utsatte blokker. 

Lokalitet 2:  

Fjellvegg lavere enn 10 meter over planlagte eneboliger. Enkelte blokker i fjellveggen kan 
være ustabile. Dersom det skal plasseres byggverk eller tilhørende uteareal nærmere enn 15 
meter fra foten på skrenten, må det utføres tiltak.  

Avbøtende tiltak er rensk med maskin, bergbolter og steinsprangnett. Skrenten må 
besiktiges fra lift før endelig sikringsomfang bestemmes.  

Lokalitet 3: 

Fjellvegg ca. 15 meter høy ovenfor planlagte eneboliger. Det er registrert flere blokker i 
fjellveggen som kan være ustabile. Dersom det skal plasseres byggverk eller tilhørende 
uteareal nærmere enn 25 meter fra foten på skrenten, må det utføres tiltak. 

Avbøtende tiltak er rensk med maskin, >4 m lange bergbolter og steinsprangnett. Etablering 
av grøft/voll kan også være et aktuelt tiltak. Nedsprengning av bergparti kan også bli aktuelt. 
Skrenten må besiktiges fra lift før endelig sikringsomfang bestemmes.  

Lokalitet 4:  

Skrent lavere enn 10 meter ovenfor planlagte eneboliger. Enkelte blokker i fjellveggen kan 
være ustabile. Dersom det skal plasseres byggverk eller tilhørende uteareal nærmere enn 15 
meter fra foten på skrenten, må det utføres tiltak. 

Avbøtende tiltak er rensk med maskin, bergbolter og steinsprangnett. Skrenten må 
besiktiges fra lift før endelig sikringsomfang bestemmes. 
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Lokalitet 5: 

Skråning/fjellvegg ovenfor planlagte boliger. Det er ikke registrert rasfarlige partier i 
skråningen, men den var dekket med svært tett vegetasjon under befaringen. Tiltak 
anbefales dersom byggverk og tilhørende uteareal skal plasseres nærmere enn ca. 20 m fra 
skråningen ved BK6 og 15 meter fra skråningen ved tomt 24 og 25 i BF14. Vegetasjon må 
fjernes og det må utføres besiktigelse fra lift.  

Avbøtende tiltak kan være rensk, bolter, steinsprangnett eller etablering av grøft ved foten av 
skråningen.  

Lokalitet 6: 

Mindre fjellvegg ovenfor BK5. Stabiliteten i fjellvegen er generelt god, men enkelte blokker i 
toppen kan være ustabile. Tiltak må utføres dersom byggverk eller tilhørende uteareal skal 
plasseres nærmere enn 15 meter fra fjellveggen.  

Avbøtende tiltak er rensk og bolter. Avhengig av bruk av området inntil fjellveggen vurderes 
behov for steinsprangnett. Skrenten må besiktiges med lift før endelig sikringsomfang 
bestemmes.  

Lokalitet 7: 

Fjellskråning inntil planlagt atkomstvei. Anbefales besiktigelse av fjellskråningen fra lift før 
endelig sikringsomfang bestemmes. 

Snøskred 
Sannsynligheten for snøskred avhenger av terrengforhold (helning og terrengform), 
vegetasjon og klimatiske forhold. Videre vil tidligere skredhendelser i området være en god 
indikasjon på snøskredfare. Det er ikke rapportert snøskredhendelser i aktuelle området i 
følge skrednett.no. Skråningshelningen i potensielt utløpsområde for skred gir ikke stor fare 
for utløsning av større snøskred. Skråningen lenger nord har imidlertid skråningshelninger 
som potensielt kan gi risiko for snøskred. Dette område er beitemark bestående av gress og 
urblokker. De klimatiske forhold på stedet angir lav risiko for snøskred.  

Med bakgrunn i dette vurderes tiltak som ikke nødvendig.  

Hensynet til ras og skred i planforslaget 
Aktuelle fareområder som fremkommer av ras-rapporten er i planforslaget regulert med 
hensynssone – ras og skredfare (H310) på plankartet med tilhørende krav til skredsikring i 
bestemmelsens § 10.2 samt krav til utførelse i rekkefølgekrav § 4.5.  

5.8.2 Flom (pkt. 1.4) 
Planområdet avgrenses av Hellelandsvassdraget i sør/øst.  Planområdet er omfattet av 
flomsonekart for Egersund - Delprosjekt Helleland. Områder nærmest elveløpet er utsatt for 
200-års flom. Planområdet ligger innenfor tverrprofilene 86 og 87 i flomsonekartet. 
Vannstand ved 200 års flom i tverrprofil 86 er satt til kote 87,9 og kote 88,1 i tverrprofil 87.  
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Figur 11: Flomsonekart - 200 års flom inkl. klimatillegg. Kilde: www.skrednett.no  

Hensynet til flom i planforslaget: 
Flomutsatte områder ved 200 års flom er tatt inn i plankartet med hensynssone – flomfare 
(H320) med tilhørende bestemmelse § 10.3. I henhold til TEK10 anbefales det i første rekke 
at bygninger som er beregnet for personopphold (sikkerhetsklasse F2), inkludert 
næringsbygg, ikke etableres i flomsonen. Planforslaget tillater ikke oppføring av ny eller 
vesentlig utvidelse av eksisterende bebyggelse innenfor flomsonen. Alle saker innenfor 
hensynssone flom skal forelegges NVE og Fylkesmannen for uttale. Det kreves fagkyndige 
uttaler for sikring og sikker byggehøyde samt vurdering av konsekvenser for omgivelsene.   

5.8.3 Ekstremvær og klimautfordringer (pkt. 1.6) 
Klimaet er i endring og det må påregnes en økning i nedbørsmengde på 20 % i løpet av de 
neste 50-100 årene. Planområdet er utsatt for flom i nedre deler mot Hellelandselva. Det må 
imidlertid påregnes en stigning i flomvannshøyden som følge av økt nedbørsmengde.  

Hensynet til klimaendringer i planforslaget: 
Ev. klimatillegg kan gi økte flomsoner.  Planforslaget viser hensynsone flom ved 200 års flom 
inkl. klimatillegg jf. kart hentet fra www.skrednett.no. Flomutsatt bebyggelse ved 200 års flom 
er sikret i bestemmelsene og planen. Planforslaget legger ikke opp til ny bebyggelse som 
kan bli utsatt ved ev. økning i flomvannstanden.  
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5.8.4 Sårbar flora, fauna og fisk (pkt. 1.7) 

Viktig naturtype Hogstadhølen 
Område oppstrøms broen hvor E39 krysser Hellelandselva er i DN’s naturbase definert som 
svært viktig naturtype Hogstadhølen. Lokaliteten omfatter frodig kantsone og bra utviklet 
vannvegetasjon. Området defineres som viktig for vannfugl, da spesielt i vinterhalvåret og i 
hekkeperioden. Se nærmere utredning av forekomsten i kap. 4.5. 

Viktig naturtype Ramsland 
Bekken nord i planområdet renner fra Erretjørn og ut i Hellelandselva. Det er registret sjeldne 
oseaniske mosearter i bekken. Bekken er gitt svært viktig verdi, på grunn av innhold av 
bestander som er sterkt truet i rødlisten. Endring i vannføring vurderes som uheldig for 
forekomsten, og bør av den grunn unngås. Se nærmere utredning av forekomsten i kap. 4.5. 

Hensynet til biologisk mangfold i planforslaget: 
Planforslaget legger ikke opp til nye tiltak i Hellelandsvassdraget eller bekken. Boligområdets 
utstrekning er redusert til ikke å omfatte bekken. Bekken holdes åpen slik den ligger i dag. 
Eksisterende randsoner mot vassdragene videreføres i planen.   

5.8.5 Støy (pkt. 2.2) 
Planområdet er i hovedsak utsatt for trafikkstøy fra E39 og FV42. Statens vegvesen har 
kartlagt alle riks- og fylkesveier der det kjører flere enn 8200 kjøretøy i døgnet. Kartleggingen 
er gjennomført i henhold til Forskrift til forurensningsloven om begrensning av forurensning, 
kap. 5 om støy. Støyvarselkartene er utarbeidet etter MD’s retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging (T-1442). Kartene viser beregnet rød (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) 
støysone langs riks- og fylkesveier og viser en prognosesituasjon 15-20 år frem i tid.  

 
Figur 12: Støyvarsekart utarbeidet av Statens vegvesen. Kartet viser rød og gul støysone langs riks- og 
fylkesveier. Kilde: www.eigersund.kommune.no 

Hensynet til støy i planforslaget: 
Støysoner er tegnet inn i plankart med tilhørende bestemmelse. I tillegg er en generell 
bestemmelsens § 3.5 som stiller krav til at Miljøverndepartementets retningslinje for støy i 
arealplanlegging skal legges til grunn. Gjelder både for inne- og utemiljø. 
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6 Virkninger av planforslaget 

6.1 Overordnede planer 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanen for Egersund Indre del med Helleland 2011-
2022, som regulerer området til boligområde B22. Gjeldende reguleringsplan viser området 
som boliger, offentlig formål og næring. Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende 
plan hvor offentlig formål endres til boligformål. I sørlige deler av området er det i dag 
etablert eneboliger og rekkehus med kommunale utleieleiligheter. Nordlige deler av 
planområdet er p.t. ikke utbygd. Reguleringsendringen medfører ikke krav om 
konsekvensutredning. Endret formål vurderes ikke å gi konsekvenser for området som 
helhet.   

6.2 Boligkvalitet 
Boligkvalitet påvirkes av mange forhold som er beskrevet og vurdert i egne punkt. Området 
har i seg selv en bokvalitet ved å være lokalisert i sentrum av Helleland med nærhet til 
nærbutikk, skole og barnehage. Nye boliger bygger videre på strøk-karakteren som er i 
området i dag med vekt på eneboligtomter men også muligheter for konsentrert bebyggelse. 
Innenfor og i nærhet til planområdet er det gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon.  

Det legges til rette for boliger i ulike størrelser og utforming. Dette gir en variasjon og gjør det 
attraktivt for alle typer aldersgrupper og brukergrupper å etablere seg i området. Store 
lekeplasser og felles friområder skaper naturlige møteplasser. Samtidig er det sikker skolevei 
med sammenhengende gangforbindelse fra boligområdet til skole uten krysning av 
trafikkerte veier.  

6.3 Estetikk og landskap 
Det legges opp til en utbygging som harmonerer med eksisterende bebyggelse i området i 
dag. Maks byggehøyder på bebyggelsen er tilnærmet lik dagens situasjon. Eksisterende 
rekkehus har et ensartet formspråk, mens eneboligene er fra ulike tidsperioder i form og 
volum. Terrenget er stigende og bebyggelsen er til dels terrengtilpasset.  

Planforslaget legger opp til en videreføring av dagens strøk-karakter. Nytt boligområde vil 
være godt synlig fra E39. Ny bebyggelse skal tilpasses terrenget, noe som kan virke 
reduserende på fjernvirkningen.  

6.3 Forholdet til støy, T1442/2012 
Aktuell støy i området er i hovedsak fra biltrafikk. Nye boliger bygges i henhold til gjeldende 
bygningstekniske forskrift (TEK10) med hensyn på støyskjerming. Støysituasjonen bør 
beregnes mer nøyaktig i byggesaken når detaljerte byggetegninger foreligger. 

6.4 Forholdet til universell utforming, T5/99B 
Nye boliger bygges i henhold til gjeldende bygningstekniske forskrift (TEK10) med hensyn på 
universell utforming i bolig. Topografien i området vanskeliggjør universelt utformede 
offentlige gang- og utearealer.   
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6.5 Forholdet til barn og unge, T-2/08 
I området i dag er det etablert en lekeplass som ligger i øvre del av Folhammarveien. Denne 
lekeplassen er p.t. utstyrt med huskestativ, sandkasse, klatrestativ (båt) og vippedyr. Barn i 
området benytter seg av denne lekeplassen. I skogsområdet nord for eksisterende boliger er 
det gode muligheter for fri lek og utfoldelse for barn og unge. Område hvor det planlegges 
nye eneboliger er i dag utmarksbeite for husdyr og er dermed i perioder hvor det går dyr i 
området mindre brukt av barn og unge.  

Gjeldende plan fra 1986 regulerer inn 5 lekeplasser innenfor planområdet, hvorav en 
omfatter eksisterende lekeplass i Folhammarveien, en mindre lekeplass ved eksisterende 
bolig i BK1, en større lekeplass/balløkke øst for Smihusberget, en lekeplass sør for 
boliggaten midt i området og en øverst i området som inkluderer bekken. I gjeldende plan er 
lekeplassene vist som friareal/lek og utgjør et samlet areal på om lag 10 000 m².  

Planforslaget regulerer inn 4 lekeplasser, som er 1 færre enn gjeldende plan. Følgende 
lekeplass er tatt ut av planforslaget:  

- Lekeplass sør for boliggaten midt i boligområde. Begrunnet med beliggenhet tett på 
bratt terreng og dårlige solforhold etter kl. 12.  

Planforslaget regulerer et mindre areal som skal opparbeides til lekeplass enn gjeldende 
plan. I tillegg reguleres større områder til friareal, som også kan benyttes til frilek, rekreasjon 
og annet uteopphold. Til sammen utgjør leke- og friareal i planforslaget om lag 10 200 m². 
Dette er mer enn gjeldende plan.  

Jf. pkt. 5d. i retningslinjen (T-2/08) skal det ved omdisponering av arealer som i planer er 
avsatt til fellesareal eller friområde, som er i bruk eller er egnet for lek, skaffes fullverdig 
erstatningsareal. Planforslaget viser en omdisponering av leke- og friarealer i forhold til 
gjeldende plan. Disse arealer er imidlertid flyttet til andre områder med gode kvaliteter og 
vurderes som bedre egnet for formålet enn opprinnelige plasseringer i gjeldende plan. Kravet 
i retningslinjen om fullverdige erstatningsarealer vurderes dermed som innfridd.  

Planforslaget tilrettelegger for trafikksikker atkomst til området via interne fortau og 
gangforbindelser. Barn og unge i området kan ferdes til skole, barnehage, idrettsanlegg og 
nærbutikk uten å måtte krysse sterkt trafikkerte gater. Dette bidrar til at området er attraktivt 
for barnefamilier å etablere seg i. 

Med bakgrunn i overnevnte vurderes hensynet til barn og unge som godt ivaretatt i planen.   

6.6 Forholdet til eksisterende beboere 
Det er avholdt et informasjons-møte hvor alle grunneiere innenfor planområdet ble invitert til 
å delta. Grunneierne fikk utsendt utkast til planforslag med møteinnkallingen. De fleste 
grunneiere i området stilte på dette møtet. Det ble lagt opp til en åpen dialog hvor de 
oppmøtte kom med innspill til utsendt utkast til plan. Planforslaget er i stor grad søkt tilpasset 
eksisterende bebyggelse og de innspill beboere i området er kommet med. Følgende 
justeringer er utført etter dialog med grunneiere: 
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- Plassering av gangforbindelse fra ny boliggate til gang- og sykkelvei i FV42. Se 
nærmere utredning i kap. 5.6.2 

- Ny boliggate (V4) er plassert midt mellom eksisterende bebyggelse på eiendom 
94/11, 9/16 og 94/60 for å gi minst mulig arealbeslag på de ulike eiendommer. Det 
legges ikke opp til at eksisterende boliger og/eller garasjer må rives for å 
gjennomføre bygging av veilinjen.  

6.7 Uteoppholdsareal 
Planforslaget legger opp til eneboligbebyggelse og konsentrert bebyggelse. 
Kommuneplanens minstekrav til uteoppholdsareal utenfor sentrum er på 150 m² pr. boenhet.  

Regulerte eneboligtomter har varierende størrelser fra ca. 650 til 1000 m². Tomtene er av 
god kvalitet og har jevnt over gode solforhold. Uteareal for de enkelte eneboligtomtene er 
sikret med utnyttelsesgrad og byggegrenser. Erfaringsmessig vil småbarns lek i hovedsak 
foregå på egen tomt. I tillegg er det regulert lekearealer i nær tilknytning til alle boligtomtene. 
For områder regulert til konsentrert bebyggelse er også uteareal sikret med utnyttelsesgrad 
og byggegrenser. Regulerte lekeområder er solrike. Før bebyggelsen i BK1 og BK5 kan tas i 
bruk skal eksisterende lekeplass i Folhammaren opprustes i henhold til et tilfredsstillende 
nivå, i tråd med kommunens retningslinjer og normer. En opprustning av denne lekeplassen 
vil være positivt for samtlige boliger i området. Det er stilt rekkefølgekrav til opparbeidelse av 
de øvrige lekeplasser innenfor planområdet.  

6.8 Forholdet til naturmangfoldloven 
Planforslaget er vurdert i forhold til prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven.  

Kunnskapsgrunnlaget § 8 
Kunnskapsgrunnlaget som er benyttet i planarbeidet er blant annet Naturbasen, Temakart 
Rogaland og Artsdatabanken. Det er foretatt en utsjekk i naturbasen om tiltaket berører 
natur. Databasene har opplysninger om at det finnes både rødlistearter og verdifulle 
naturtyper innenfor deler av planområdet. Naturtypene og artene har begrenset utstrekning. 
Ut over dette er det ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk 
Rødliste for arter innenfor planområdet. Det fremkommer ikke ytterligere opplysninger i 
saken som skulle tyde på at det befinner seg arter og naturtyper som ikke fremkommer i 
naturbasen.  

Når det gjelder de verdifulle naturtyper så er dette Hogstadhølen som omfatter utvidet del av 
Hellelandsvassdraget og Ramsland som er et viktig bekkedrag nordvest i området. De 
påviste arter er kategorisert som sterkt truet og er lokalisert i viktig bekkedrag Ramsland.  

Planforslaget tilrettelegger ikke for nye tiltak innenfor registrerte naturtyper. Område rundt 
bekkedraget er regulert til friluftsområde, mens Hellelandsvassdraget er regulert til 
friluftsområde i sjø og vassdrag. Hensynet til biologisk mangfold vurderes som ivaretatt i 
planforslaget, og det vurderes som ikke nødvendig med ytterligere undersøkelser i området. 

Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed 
oppfylt.  
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Føre-var prinsippet § 9 
Gjennom føre-var prinsippet gjelder det at dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap 
om hvilken virkning tiltaket har på naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 
skade på naturmangfoldet. Basert på kunnskapsgrunnlaget og eksisterende bebyggelse i 
området, er tiltaket vurdert ikke å gi store/irreversible konsekvenser for naturmangfoldet.   

Økosystemtilnærming og samlet belastning § 10 
Formålet med § 10 er å hindre gradvis forvitring eller nedbygging av natur. Deler av 
planområdet vil beslaglegge naturmark. Dette området inngår som del av et større 
naturområde. Tiltakets størrelse vurderes å gi en liten belastning på viktige økosystemer og 
naturmiljøet i området. Vurdert ut i fra naturmangfoldloven anses tiltaket samlet sett å gi liten 
negativ konsekvens for naturverdiene i området.  

Kostnader ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver § 11 
Naturmangfoldloven slår fast at tiltakshaver er ansvarlig dersom forurensning skulle inntreffe. 
Kostnader til å hindre eller begrense skader vil påhvile tiltakshaver, forbeholdt rimelighet til 
tiltaket og skadens karakter. Tiltak for å unngå skader er å benytte miljøforsvarlige teknikker 
og driftsmetoder.  

Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder § 12 
Det skal i forbindelse med utbygging av området benyttes teknikker og driftsmetoder som er 
best mulig egnet og miljøforsvarlige. Da dette er et tiltak på et konkret eiet område, er ikke 
alternativ lokalisering aktuelt.  

Konklusjon 
En samlet vurdering av tiltaket vurderes dermed ikke i vesentlig grad å være i konflikt med 
intensjonene i Naturmangfoldloven §§ 8-12. Med bakgrunn i dette vurderes det ikke som 
nødvendig med restriksjoner eller særskilte tiltak i forhold til naturlig mangfold i området 
utover planforslaget.  

6.9 Kulturminner og kulturmiljø 
SEFRAK-registrert bolig på 94/1 reguleres i planforslaget til bygg, kulturminner m.m. som 
skal bevares. Det er ikke påvist automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet.  

6.10 Trafikkforhold 
Eksisterende avkjørsler fra FV42 videreføres i planforslaget.  

En har sett på mulighetene for å videreføre gjeldende plans trafikkmønster i østre del av 
området, men dette viste seg å være vanskelig å gjennomføre. Begrunnes med begrenset 
mulighet for manøvrering ut/inn av garasjer grunnet plassering og utforming av eksisterende 
bygninger på berørte eiendommer. Gårdsrommene er trange og har begrenset mulighet for 
utvidelse. Ombygging av bygninger vurderes ikke som aktuell løsning. En har med bakgrunn 
i dette valgt en løsning som viderefører dagens kjøremønster til disse eiendommene men 
samtidig ivaretar hensynet til de myke trafikanter. Dagens kjøreatkomst reguleres som gang- 
og sykkelvei, men tillater kjøring til/fra angitte eiendommer. For å hindre syklende i for stor 
fart ned bakken mot gang- og sykkelveien er det i bestemmelsene stilt krav til oppsetting av 
saksebom. 



 

Side 39 av 43 

 

Nye boliger tilknyttes eksisterende veitrasé i Folhammarveien. Kryss og avkjørsler er i 
plankartet utformet i tråd med gjeldende veinormal. Det tilrettelegges for gjennomgående 
fortau fra fylkesveien og opp i nytt boligområde. Planforslaget legger med dette til rette for 
trygg ferdsel langs hovedveiene internt i boligområdet. Boliggatene planlegges som 
kommunale gater med veibredde på 5 meter.  

Til offentlig ettersyn rettet Statens Vegvesen innsigelse til planen. Etter dialog med SVV er 
innsigelsene ryddet av veien og endringene pga. innsigelsene er innarbeidet i planforslaget. 
Følgende endringer ble utført: 

- For eiendommene 94/30, 94/46 og 94/47 er avkjørsler snevret inn med rabatt langs 
eiendommene mot fylkesveien. Rabattens bredde følger eiendomsgrense. Frisikt 4 x 60 er 
vist for alle 3 avkjørsler.  

- E39 er tatt ut av planen. Dette inkluderer også holdeplasser, leskur, fortau og avkjørsel V7. 
En har vurdert å beholde det i planen, men en klarer ikke ivareta dette inn forbi det varslede 
planområdet, jfr. at skal det reguleres inn nytt areal krever dette mye areal og en må da 
utvide planområdet.  

- Gang- og sykkelvei langs fylkesvei er gjennomgående i alle avkjørsler, unntak V2 til 
boligområdet.  

- Frisikt for fortau/gang- og sykkelvei er målsatt etter en konkret vurdering av de enkelte 
frisiktsoner. Viser til at en har brukt 4 meter istedenfor 3 meter for å sikre best mulig 
trafikksikkerhet.  

- Byggegrense for eiendommene 94/30, 94/46 og 94/47 er 15 meter mellom byggene og 
følger veggliv mot fylkesveien. Frisikt fra fylkesvei til E39 er nedjustert til 10 x 111 meter.  

- Øvrige formålsområder i plankartet er nummerjustert tilsvarende enderinger ovenfor.  

7 Innspill til forhåndsvarslingen 
I tabellen nedenfor oppsummeres mottatte innspill til varsel om planoppstart. Ved 
høringsfristens utløp ble det registrert i alt 6 innspill.  

Nr
. 

Avsender/ Innspill Kommentar 

1 Rogaland fylkeskommune, 
regionalplanavdelingen 

Etablere tilstrekkelig uteoppholds- og 
lekeareal i boligområdet, med en 
beskyttet plassering og gode lysforhold.  

 

Kommuneplanen stiller minste krav til 
uteoppholds- og lekeareal. Gjeldende 
plans innregulerte lekeplasser videreføres 
i ny plan, med unntak av lekeplass på 
tomt 94/25 som tas ut av planen.   
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Vektlegge grønnkorridorer som gir 
trafikksikker forbindelse til Sirdalsveien 
og tilgrensende friluftsområde.  

 

Gjeldende plans overordnede 
trafikkmønster videreføres i ny plan. E39 
og FV42 reguleres i tråd med gjeldende 
plan. 

2 Rogaland fylkeskommune, 
kulturavdelingen 

På eiendom gnr 94 bnr 1 står oppført et 
bolighus fra før 1900 som er registrert i 
SEFRAK med verneklasse C.  

Planarbeidet må ta tilstrekkelig hensyn til 
verneverdig bebyggelse. 

Ikke kjent med at det finnes automatisk 
fredede kulturminner i planområdet.  

 

 

 

Eksisterende bygning på 94/1 reguleres 
som bygg, kulturminne m.m. som skal 
bevares med tilhørende bestemmelse.  

3 Statens vegvesen region sør 

Området har flere adkomster fra fv. 42. 
Planforslaget må søke å finne én felles 
adkomst til området. Bestemmelsene må 
sikre at adkomst skal være godkjent av 
Statens vegvesen og opparbeidet før det 
kan gis brukstillatelse til ny bebyggelse. 

Felles adkomst skal utformes i tråde 
med håndbok N100 veg og 
gateutforming. 

Byggegrense langs fv. 42 settes til 15 
meter og 50 meter langs E39. 

Forholdet til myke trafikanter må ivaretas 
i planen.  

Støyretningslinjene T-1442/2012 må 
legges til grunn for planarbeidet.  

Bestemmelsen må sikre at alle tiltak som 
berører fv. 42 og E39 skal godkjennes 

 
 
Det legges ikke til rette for etablering av 
nye avkjørsler/kryss fra FV42. 
Eksisterende avkjørsler videreføres i 
planen. Se nærmere utredning i kap. 
6.10.  Kryss med fylkesveien er utformet i 
tråd med vegnormal.  

Angitte byggegrenser er lagt inn i planen.  

Det legges til rette for fortau langs hoved-
adkomstveien Folhammerveien og ny 
boliggate, samt gjennomgående 
gangforbindelser øst og vest i området.  

Nye boliger sikres mot støy i tråd med 
TEK10 og gjennom bestemmelsens § 3.5. 

Rekkefølgekrav knyttet til godkjenning av 
tiltak legges inn i planen. 
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av Statens vegvesen før byggetillatelse 
kan gis.  

 

4 Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) 

Deler av planområdet ligger flomutsatt til 
og det kan være fare for vann i kjeller for 
et større område, se flomsonekart for 
Egersund 3/2010.  

Deler av planområdet er berørt av 
steinsprang, snøs-, jord og flomskred, jf. 
skrednett. 

Forholdene flom, skred og annen 
vassdragsrelatert fare må være vurdert. 
Fareområder tegnes inn i plankart med 
hensynssoner med tilhørende 
bestemmelser. 

Legger ved sjekkliste for tema innenfor 
NVE’s forvaltningsområder: 

Tema Relevant for planen 
Vassdrag i 
planområdet? 

Ja, 
Hellelandsvassdraget
. 
 

Kan området 
være 
flomutsatt? 

Ja. Se kap. 
5.7.3/5.8.2  

Kan området 
være 
skredutsatt? 

Ja. Potensielt utsatte 
områder er vist i 
plankart med 
hensynssone. Se 
kap. 5.7.2/5.8.1 

Kan 
klimaendringe
r påvirke 
planomr? 

Ja. Økt flomfare fra 
Hellelandsvassdraget
. Se kap. 5.8.3 

Er det 
vassdrags- 
eller 

Ja, eksisterende 
trafostasjon i nedre 
del av Folhammaren. 

 

Flomutsatte områder er regulert i planen 
med hensynssone – flom (H320). 

Figur 13: Flomsonekart for Egersund 3/2010 - delrapport 
Helleland 

 
 
 
Det er utført en rasfarevurdering som 
underlag for planforslaget. Skred- og 
rasutsatte områder er regulert som 
hensynssone – ras og skredfare (H310). 

Figur 14: Områder utsatt for steinsprang vist med svart 
skravur. 
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energianlegg i 
området? 

 

 

 

 

 

5 Eigersund kommune, Felles 
brukerutvalg 

Ber om at planen blir mest mulig 
tilgjengelig, og at det prøves å få til 
boliger med livsløpsstandard. 

 

 

 

Planen utformes i tråd med krav til 
universell tilgjengelighet gitt i TEK10 og 
rundskriv.  

6 Eigersund kommune, Teknisk 
avdeling 

Ingen merknader. 

 

 

 

Tatt til etterretning. 

7 Svein Magne Melhus (94/19) – på 
vegne av flere grunneiere 

Flere naboer er berørte av 
reguleringsplanen og er usikre på 
hvordan planene i området blir. Ønsker 
en befaring/møte med gjennomgang av 
planene. 

 

Grunneiere innenfor planområdet ble 
innkalt til informasjonsmøte den 6.1.15. 
Med møteinnkallingen var vedlagt 
foreløpig utkast til plankart og 
bestemmelse. Utsendte dokumenter ble 
gjennomgått i møte og kommentert. Det 
ble åpnet for spørsmål fra de oppmøtte. 
Innspill som kom inn ble drøftet og 
bearbeidet av prosjektgruppen. Noen 
forhold ble innarbeidet i planforslaget. For 
nærmere redegjørelse, se kap. 2.4/6.6. 
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8 Vedlegg  

Vedlegg 1 – Plankart  

Vedlegg 2 – Reguleringsbestemmelse  

Vedlegg 3 – Forhåndsvarsling  

Vedlegg 4 – Innkomne merknader til forhåndsvarslingen 

Vedlegg 5 – Utvidet varsling 

Vedlegg 6 – Rasfarevurdering    


