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Reguleringsendring fra offentlig formål til boligbygging - detaljreguleringsplan 
for B22 Ramsland, Helleland 2. gangsbehandling 
 

Sammendrag: 
Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan fra 1986. Planområdet ligger på 
Ramsland på Helleland, og utgjør et areal på ca. 214,7 daa. Hovedformålet med planarbeidet er å 
tilrettelegge for nye boliger, omregulere område for offentlig formål til boligformål samt oppjustere 
reguleringsplanen i tråd med dagens lovverk, tilpasse grøntstruktur m.m.. 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. Det ble fremmet innsigelse til 
planen fra Statens Vegvesen og en har hatt flere runder for å finne en løsning som gjorde at 
innsigelsene kunne trekkes. Rådmannen vurderer at planen slik den fremstår kan egengodkjennes og 
er ryddet for innsigelser.  

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
PTU innstiller til kommunestyret: 
Forslag til reguleringsendring - detaljreguleringsplan for boligområde B22 Ramsland, Helleland vedtas 
med kart datert og bestemmelser datert 17.03.16 med følgende endringer i: 
Kart: 
1. Tomtegrensen mot 94/66 flyttes slik at tomten blir økt med 11 m2. 
2. Det legges inn tomt for trykkøkningsstasjon. 

 
Andre forhold: 
3. Denne planen erstatter eksisterende reguleringsplan planid 19860004 - RV 9 Ramsland - 

Helleland (12-7) i sin helhet og denne blir i sin helhet opphevet gjennom dette vedtaket. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
 
 



Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 12.04.2016 
 
PTU - behandling: 
Rådmanen endret sin innstiling ved at punkt 3 endres slik: "3. Denne planen erstatter eksisterende 
reguleringsplan planid 19860004 - RV 9 Ramsland - Helleland (12-7) i sin helhet." 

Votering: 
Rådmannens endrede innstiling enstemmig vedtatt 

 
 
 
PTU-076/16 vedtak: 
 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
Forslag til reguleringsendring - detaljreguleringsplan for boligområde B22 Ramsland, Helleland vedtas 
med kart datert og bestemmelser datert 17.03.16 med følgende endringer i: 
Kart: 
1. Tomtegrensen mot 94/66 flyttes slik at tomten blir økt med 11 m2. 
2. Det legges inn tomt for trykkøkningsstasjon. 

Andre forhold: 
3. Denne planen erstatter eksisterende reguleringsplan planid 19860004 - RV 9 Ramsland - 

Helleland (12-7) i sin helhet. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
Møtebehandling fra Kommunestyret 18.04.2016 
 
KS - behandling: 
Votering: 
Innstilling til planteknisk utvalg enstemmig vedtatt. 

 
 
 
KS-027/16 vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring - detaljreguleringsplan for boligområde B22 Ramsland, Helleland 
vedtas med kart datert og bestemmelser datert 17.03.16 med følgende endringer i: 
Kart: 
1. Tomtegrensen mot 94/66 flyttes slik at tomten blir økt med 11 m2. 

2. Det legges inn tomt for trykkøkningsstasjon. 

Andre forhold: 
3. Denne planen erstatter eksisterende reguleringsplan planid 19860004 - RV 9 Ramsland - 

Helleland (12-7) i sin helhet. 



Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
 

Vedtaket er enstemmig. 
 

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

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

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 

Reguleringsendring - detaljreguleringsplan for B22 Ramsland, Helleland, 2. 
gangsbehandling 
 
1. Innledning og bakgrunn 
Forslag til reguleringsendring for detaljregulering for B22 Ramsland boligområde gnr. 60/bnr. 45 m.fl. 
på Helleland har vært til offentlig ettersyn. 
 
Planområdet ligger innforbi rektangelet vist på kartet: 

 
2. Planstatus for området 
 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er vist som eksisterende boligområde i gjeldende kommuneplan for Eigersund vedtatt i 
2011 med benevnelse B22. 
 

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


2.2 Reguleringsplan 
Det er eldre reguleringsplan fra 1986 for området som vil bli erstattet av den nye reguleringsplanen. 
 
3. høring og offentlig ettersyn 
Forslag til reguleringsplan med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn og  sendt 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.  Rogaland Fylkeskommune Ingen merknad O 

2.  Statens Vegvesen Merknad E 

3.  NVE Ingen merknad O 

4.  Felles Brukerutvalg Ingen merknad O 

5.  Vann og avløp Merknad J 

Private merknader 

1.  Ola Fosse Merknad D 

2.  Asle Kvinen Merknad N 

3.  Rasman Polden Merknad O 

INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1.  Rogaland 
Fylkeskommune 

Ingen merknad. O Tas til orientering. 

2.  Statens Vegvesen Fremmer innsigelse til 
planen på en del punkt som 
omhandler byggelinje, 
avkjørsler, bussholdeplass 
m.m 

D 

 
Rådmannen viser til vedlagte dialog med SVV og viser til 
at innsigelsene er ryddet av veien og endringene pga. 
innsigelsene er innarbeidet i plan og bestemmelser.  

· 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 m 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 å ivareta dette innforbi det 
varslede planområdet jfr. at skal en regulere det inn på nytt 
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 sykkelveier er målsatt – etter en 
konkret vurdering av de enkelte frisiktsoner. Viser til at en 
har brukt 4 meter istendefor 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 m. 



· Øvrige formålsområder i plankartet er nummerjustert 
tilsvarende endringer ovenfor.  

3.  NVE Ingen merknad. O Tas til orientering. 

4.  Felles 
Brukerutvalg 

Ingen merknad. O Tas til orientering. 

5.  Vann og avløp Det må settes av tomt til 
trykkøkningsstasjon. 

J Er innarbeidet i fremlegg til vedtak og vil bli gjort før 
planen kunngjøres. 

Private merknader 

1.  Ola Fosse Som beskrevet under sakens 
pkt. 5.6.1 medfører 
reguleringsendringen et 
beregnet arealtap på ca. 
11m2 for vår eiendom. 
Dette utgjør et stort 
arealbeslag i forhold til 
tomtestørrelsen. Spesielt 
siden 
arealbeslaget kommer på 
framsiden og solsiden av 
huset. For å kompensere 
noe av ulempene foreslår vi 
en justering/ flytting av 
tomtegrensen mot øst som 
kompensasjon for dette 
tapet. Eiendommen tilhører 
Eigersund 
kommune (94/66).  
Vi gjør også oppmerksom på 
høydeforskjellen mellom 
den regulerte veilinja og 
eiendommen vår. Langs 
eiendomsgrensen i sør er 
det satt opp en mur for å ta 
opp dagens nivåforskjell til 
naboeiendom. Denne 
muren vil rives som en følge 
av  regulerings-endringen. Vi 
forutsetter at 
kommunen erstatter denne 
og opparbeider en ny mur 
langs ny 
eiendomsgrense i sør. 

J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 

Rådmannen vurderer dette som hensiktmessig og vil 
justere tomtegrensen mot 94/66 slik at tomten blir 
komepnsert med 11 m2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rådmannen viser til at dette må tas i den videre 
detaljprosjekteringen. 

2.  Asle Kvinen Som grunneier av 94/2 som 
er regulert som 
næringsareal/bebyggelse 
ønsker jeg ikke min eiendom 
redusert med ca 88 m2 som 
foreslått til vei-areal. Og det 
med tanke på at utkjørsel 
fra 94/17 til RV 42 stenges 
med den følge at deres 
innkjørsel skal foregå over 
min 
eiendom 94/2. Har ikke mer 
uteareal på min 
næringseiendom enn at jeg 
trenger hver eneste kvadrat 
meter. Blir den ytterlig 

N Rådmannen viser til at reguleringsplanen ikke er endret i 
forhold til eksisterende reguleringsplan fra 1986 når det 
gjelder arealformål, byggelinjer, frisiktsoner eller 
avkjørsler. Disse er i sin helhet videreført som i 
eksistrende reguleringsplan og det er også i tråd med det 
som ble varslet ved oppstart.  

 
Gjeldende reguleringsplan legger opp til at 94/17 skal ha 
felles avkjørsel med 94/2, 94/33 og 94/1. Avkjørselen til 
94/17 er regulert vekk i planen fra 1986 og en kan ikke 
påregne å få regulert inn ny avkjrøsel direkte til 
fylkesveien jfr. Statens Vegvesen.  

 
Arealene er heller ikke redusert i forhold til eksisterende 
reguleringsplan. Det stemmer således ikke at 



beskåret medfører det store 
problemer med å parkere 
vogntog 
fremfor næringsbygget. Det 
stiller også unødvendige 
utfordringer for sjåfører ved 
inn og utkjøringer visst 
trafikk fra 
nabo eiendommen skal tas 
hensyn til. Vei-merket med 
miniskrift som K6 som går til 
94/1 og 94/33 fungerer 
utmerket som den er idag 
og er tilførsel til Rv42. At 
Kommunen skal foreslå 
forlengelse av den private 
vei helt til nabogrense mot 
94/17 finner jeg helt 
urimelig. 
Avsto gratis i 1986 fra min 
eiendom 94/2 areal til den 
eksisterende sykkel og 
gangsti. Det gikk på 
bekostning av mitt uteareal 
og var en forringelse. I 
kommunen er det mangel 
på næringsareal og da vil jeg 
gjerne beholde det som jeg 
har i dag. 

eiendommen er blitt ytterligere beskåret i den nye 
reguleringsplanen. 

 
Eksisterende reguleringsplan: 

 
En viser til at den eneste endringen i kartet er at støysone 
er innarbeidet, men denne er mindre en byggelinjen mot 
FV og vil således ikke ha betydning for utnyttelsen av 
eiednommen.  
Ny reguleringsplan: 

 
Rådmannen vurderer ikke at det er mulig å gjøre 
endringer uten at dette medfører ny høring og 
avklaringer med Statens vegvesen som er vegmyndighet 
for denne type veier. En har derfor forelagt saken for 
Statens vegvesen og de vil ikke akseptere at det reguleres 
inn egen avkjørsel fra 94/17 til fylkesvegen i planen 
utover det som er vist i gjeldende reguleringsplan jfr. at 
en da ville fått to avkjørsler som ligger svært nærme 
hverandre. Dette begrunnes med trafikksikkerhet. 
Vegvesen fremhever at dette har vært en akseptert 
løsning siden 1986 da planen ble vedtatt. 

3.  Rasman Polden Jeg blir ikke direkte berørt 
av reguleringen. På planen 
er "gamleheimen" regulert 
til parkering, IP1. Under 
befaringen hevdet jeg at 
"gamleheimen" 
burde reguleres til bolig og 
selges. For meg hørtes det 
ut som jeg fikk aksept for 
dette. Jeg er opptatt av 
nærmiljøet. Nærmiljøet på 
Helleland er avhengig av 
dagligvarebutikken.  
Dagligvare-butikken sliter 

O Rådmannen tar uttalen til orientering og viser til at 
kommunen også har interesse av å få byggeklare tomter 
på Helleland. Det er ønskelig at en skal ha en positiv 
utvikling på Helleland både av hensyn til 
alderssammensettingen, stabilt elevtall på skolen og ikke 
minst å beholde kudnegrunnlag ved butikken og andre 
tilbud. Når det gjelder midler o.l. til utbygging fastsettes 
det i forbindelse med arbeidet med budsjett og 
økonomiplan og ligger utenfor arbeidet med 
reguleringsplanen. 



med for lav 
omsetning.Hvis 
"gamleheimen" blir solgt får 
kommunen inn midler til å 
kunne starte opp opp-
arbeidelse av deler av 
byggefeltet, nye boliger vil 
bli bygd og omsetningen for 
butikken kan styrkes. 
Parkeringsplassen som er i 
dag ved aldersboligene er 
etter min vurdering stor 
nok, der er alltid god plass. 
Hvis kommunen selger noen 
av aldersboligene er det ikke 
utenkelig at ev. kjøpere vil 
kjøpe to leiligheter og bygge 
dem sammen til en. Dermed 
blir 
parkeringsbehovet mindre. 
Det er mitt håp at der på 
budsjettet for neste år 
avsettes midler til å starte 
opparbeidelse av feltet. 

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene 
innstille på at planen vedtas i tråd med fremlegg til vedtak. 
 
4. Presentasjon av planområdet 
Planforslaget er en reguleringsendring av gjeldende reguleringsplan fra 1986. Planområdet 
ligger på Ramsland på Helleland, og utgjør et areal på ca. 214,7 daa. 
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 51 daa. Plankartet viser hvor planområdet 
befinner seg. Hensikten med planarbeidet har i hovedsak vært å: 
· 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.  
· Endring av tomtestruktur og antall boliger i området.  
· Klarere skille mellom hva som er lek og friluftsområde – slått sammen mindre lekeplasser til en stor 

områdelekeplass og to mindre, utvidet friluftsområdene på areal som kommunen eier. 
· Gjennomgående gangforbindelse øst i eksisterende boligområde.  
· Regulere inn eksisterende adkomst til silhuset. 
· Justering i forhold til hva som er den faktiske arealsituasjonen i området. 

Planens begrensning når det gjelder byggeområde samsvarer med gjeldende plans- begrensning, 
videre er kommunal grønstruktur samt vei til  silhus i nord tatt med i planforslaget. 
 
5.1 Eksisterende bebyggelse 
Området omfatter eksisterende boligområde på Ramsland/Folhammaren. Boligområdet består av 
eneboliger og rekkehusleiligheter. Rekkehusene er p.t. kommunale utleieleiligheter.  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. Naturterrenget bakenfor eksisterende boligområde er ubebygd og brukes i dag 
som innmarksbeite og skog. Nordøst fer en stor kommunalt skogsområde av høy bonitet. 



 
Innenfor BF1, BF2, BF4, BF5, BF6, BF7, BF8, BF9, BK2, BK3 og BK4 inngår eksisterende bebyggelse i 
planen.  Eksisterende bebyggelse i BK1 er i dårlig forfatning og forutsettes fjernet og kan erstattes 
med ny konsentrert bebyggelse. 
 
5.2 Ny boligbebyggelse 
Planforslaget legger til rette for etablering av til sammen 30 nye eneboligtomter og 24 nye leiligheter 
på Ramsland. Dette vil være et positivt tilskudd i forhold til å kunne etablere seg på Helleland. 
 
I planen er det avsatt 15 områder som frittliggende småhusbebyggelse (BF1 til og med BF15) og 6 
områder som konsentrert boligbebyggelse (BK1 til og med BK6). 
 
Planbestemmelsene angir at det tillates frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.  
 
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. 
 
5.3 Bebyggelse som forutsettes fjernet 
Eksisterende bebyggelse i BK1 er i dårlig forfatning og forutsettes fjernet. 
 
 5.4 Avkjørsel og frisikt 
Det er avsatt areal til frisiktsoner, for regulerte avkjørsler. Frisiktsonene og nye veger er i henhold til 
vegnormen for Jæren. 
 
5.5 Parkering og veier i planområdet 
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. 
 
Veier er utformet i tråd med norm for Jæren. 



 
 
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. 
 

 
 
7. TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 



Parkering er løst i planforslaget jfr. bestemmelser og planbeskrivelse.  Adkomsten, byggegrense mot 
veg og frisikt er regulert og vist i planen.   
 
 
7.3 Trafikksikkerhet 
 

 
Området skal koples til offentlig vann og avløp. 
 
7.5 Fremføring av strøm, energibehov m.m. 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Landskapsvern/estetikk x  1 1 Grønn  

 
Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel. Gjeldende forskrifter/lover (TEK 10) stiller 
minimumskrav til tetthet/isolering.   
 
7.6 Avfallshåndtering 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Avfallshåndtering   1 1 Grønn  

Renovasjonsløsning for boligene er henteordning, hvor hver bolig setter ut avfallssekker etter avtale 
med DIM på hentedagen. DIM får planen til uttale. 
 
8. 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 Delvis, nye boliger 
vil kunne ivaretas. 

Prinsipp for universell tilrettelegging skal legges til grunn ved planlegging, utforming og anleggelse av 
nye bygg og parkering. Offentlige areal skal være tilgjengelige for alle. Ut over dette skal nye bygg 
forholde seg til krav stilt i TEK10 vedr. universell utforming.  
 
Boligene bygges i henhold til TEK10 slik at universell utforming ivaretas i boligene.  
 
9. 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  

Barn og unges interesser er i varetatt i planen på en tilfredsstillende måte med tanke på tilgang til 
utearealer og trafikksikkerhet utifra det som fremkommer i innlevert materiale.  
 
Innenfor planområdet er det avsatt 2 offentlige lekearealer (LEK1 og LEK2) og 2 felles lekeplasser 
(LEK3 og LEK4). Antall og plassering av lekeplassene er avklart med kommunen. Areal avsatt til lek 
skal opparbeides med installasjoner/utstyr som fremmer bruk av området til lek- og aktiviteter for 
barn og unge. 
 
Til sammen utgjør leke- og friareal i planforslaget om lag 10 400 m². Dette er mer enn gjeldende plan.   
 
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. 
 
Det er også vist store og sammenhengende fri- og friluftsområder i planen som bl.a. sikrer 
tilstrekkelig grøntstruktur. 
 
10. Sikkerhet og beredskap 
 
10.1 Flom 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag 

x  3 3 Rød Ivaretatt i kart og 
bestemmelser. 

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. 

 
 
10.2 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. 

Det er gjennomført støyvurdering og konklusjonen er innarbeidet. Bestemmelsens § 3.5 stiller krav til 
at Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging skal legges til grunn. Gjelder 
både for inne- og utemiljø. 
 
10.3 Ras 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Masseras/-skred x  3 3 Rød Ivaretatt i kart og 

bestemmelser. 

Snø-/isras  X 1 1 Grønn  
Flomras  X 1 1 Grønn  

Det er vist i skrednett og 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. Innenfor planområdet er det registrert 7 lokaliteter potensielt utsatt for 
steinsprang. 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. 
 
10.4 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  

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. 
 
10.5 Radon 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Radongass  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er ivaretatt i TEK10.  
 
10.6 Høyspent og magnetfelt 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Høyspent/magnetfelt  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.7 Brann og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 



 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Risikofylt industri mm 
(kjemikalie/eksplosiv, 
olje/gass, radioaktiv) 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
10.8 Strategiske områder 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vei, bru, knutepunkt 
Havn, kaianlegg 
Sykehus/-hjem, kirke 
/Brann/politi/SF 
Forsyning kraft, vann 
Forsvarsområde/ Tilfluktsrom 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.9 Grunnforhold 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Grunnforhold  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11. Forurensning 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Forurensning  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12. Viktige hensyn og arealinteresser 
12.1 Sjø og vasssdrag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighe
t 

Kommentar/Tilta
k 

 Ja Nei Sannsynlighet
? 

Konsekven
s 

  

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

 X 1 1 Grønn  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområde
r 

 x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.2 Naturverdier og rødlistart 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Sårbar flora/inngrepsfrie 
områder 

 X 1 1 Grønn  

Sårbar 
fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart 

 x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 



12.2 Viltområde 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Viltområde  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.3 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. 
 
12.4 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  

Planen legger opp til en økning av friluftsområder og vil dermed være positivt for dette temaet. 
 
12.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Landskapsvern/estetikk  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.6 Landskapsvern, estetikk, tilpassning til omgivelser 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Landskapsvern/estetikk  X 1 1 Grønn  
Vakre landskap     Grønn  
Tilpassning til eksisterende 
omgivelser 

    Grønn  

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.7 Terreng og terengtilpassning 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Terreng  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.8 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. 



 
12.9 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. 
 
12.10 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. 
 
12.11 Forhold til naboer 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Forhold til naboer  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.12 Sol og skygge 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Sol og skygge  X 1 1 Grønn  

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. 
 
Det er søkt å legge lekeplasser slik at de har mest mulig solforhold.  
 
12.13 Sosial infrastruktur 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Sosial infrastruktur  X 1 1 Grønn  
Kollektivtilbud  x 1 1 Grønn  

Området ligger i gangavstand til skole og barnehage og det er gang og sykkelveg fra Ramsland  og 
frem til skole og barnehage. Kapasiteten i skolen er tilstrekkelig, men barnehagen har ikke ledig 
kapasitet. Kollektivtilbudet er buss noen få ganger pr. dag. 
 
13. Vurdering om planen har vesentlig konsekvens for miljø og samfunn / utbyggingsavtale 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vesentlige konsekvenser for 
miljø og samfunn 

 X 1 1 Grønn  

 
Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder se innforbi 
rammene i kommuneplanen.  



 
Rådmannen vurderer ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og heller 
ikke at ev. avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
 
I forbindelse med denne planen vurderes det som ønskelig at det inngås utbyggingsavtale jfr. at feltet 
er på 54 boliger og der kommunen skal overta adkomstveger i feltet og at det skal etableres annen 
offentlig infrastruktur og der utbyggingen vil strekke seg over mange år.  
 
14. Naturmangfold 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Naturmangfold  X 1 1 Grønn  

 
Viser til saksutredningen ovenfor samt innlevert materiale og en vurderer ikke at planen vil komme i 
konflikt med kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette. 
 

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. 
 
Boligområdet har en sentral og god beliggenhet, tomtene gir gode og kvalitative utearealer og vil gi 
kunne gi gode oppvekstmuligheter for barn. Det er kort vei til store friluftsområder og har 
gangavstand til skole og barnehage. 
 
Dette er et boligområde med 54 boliger og vil bidra til at en på Helleland får tilgang til varierte tilbud 
av boliger i årene som kommer.  
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt i tråd med fremlegg til vedtak. 
 

16. Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. Kostander dersom kommunen skal bygge det ut, må inanrbeides i budsjett og 
økonomiplan på vanlig måte. 
 

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. 
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