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Saksnummer Utvalg Møtedato 

178/16 Planteknisk utvalg 23.08.2016 

 
 

Detaljregulering for boliger Sølvhagen 19 gnr. 45 bnr. 286 1. gangsbehandling 
 

Sammendrag: 
En har mottatt forslag til detaljregulering for boliger Sølvhagen  19 gnr  45 bnr 286, del av Slettebø-
Bakkebø området planid  20110001-02. Det legges opp til å etablere 9 boenheter for utleige med 
tilhørende funksjoner. En har hatt et godt samarbeid med tiltakshaver og en vurderer at planen 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 
den foreslåtte arealbruken ivaretar hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende 
måte. Det er ikke fremkommet spesielle merknader i forbindelse med planprosessen og rådmannen 
anbefaler at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn  i tråd med fremlegg til vedtak. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til reguleringsendring for detaljregulering for boliger Sølvhagen  19 gnr  45 bnr 286, del av 
Slettebø-Bakkebø området planid  20110001-02 med tilhørende bestemmelser datert 02.08.2016 og 
plankart og planbeskrivelse datert 23.06.16 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endring i: 
Bestemmelsene: 
1. Ny §2.2 «Støysituasjonen må beregnes av fagkyndig i byggesaken når detaljerte byggetegninger 

foreligger og avbøtende tiltak innarbeides om nødvendig.» 
2. Nytt rekkefølgetiltak: «Fysiske tiltak herunder etabelring av parkeringsplass f_SPP1 skal sendes 

Biskopen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale og det skal legges vekt på å få en 
utforming mot Bakkebø kirke med høy estetisk kvalitet og med materialbruk som bidrar til 
dette.» 

3. Nytt rekkefølgekrav; «Område BAU 1 som er felles leke- og uteoppholdsareal for B1 skal være 
opparbeidet i tråd med 4.3 før en får ferdigattest for tiltak innforbi planområdet.». 

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

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 23.08.2016 
 
PTU - behandling: 
Forslag fra Kjell Vidar Nygård (Høyre) 
 



"Punkt 1, 2 og 3 i rådmannens innstilling utgår. 

Endringene ligger allerede i bestemmelsene datert 02.08.16." 

 
 
Det ble foretatt befaring i saken. 
                                                    ---- 0 ---- 

Votering: 
Nygårds forslag enstemmig vedtatt. 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 

 
 
 
PTU-178/16 vedtak: 
 
Forslag til reguleringsendring for detaljregulering for boliger Sølvhagen  19 gnr  45 bnr 286, del av 
Slettebø-Bakkebø området planid  20110001-02 med tilhørende bestemmelser datert 02.08.2016 og 
plankart og planbeskrivelse datert 23.06.16 legges ut til offentlig ettersyn. Endringene ligger allerede 
i bestemmelsene datert 02.08.16 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10, jf 12.11. 

Vedtaket er enstemmig. 

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

Saksgang: 
PTU avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ei. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 

Detaljregulering for boliger Sølvhagen 19 gnr. 45 bnr. 286 1. gangsbehandling 
En har mottatt forslag til detaljregulering for boliger Sølvhagen  19 gnr  45 bnr 286, del av Slettebø-
Bakkebø området planid  20110001-02  hvor en ønsker å etablere boliger med tilhørende funksjoner. 
Planområdet ligger innforbi rektangelet vist på kartet: 

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


 
 

2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er i gjeldende kommunedelplan for Egersund sentrum 2007-2019 avsatt til offentlig 
eller privat tjenesteyting.  
 
2.2 Reguleringsplan 
Planforslaget er en detaljregulering av gjeldende områdeplanen for Slettebø – Bakkebø området fra 
2011. Eiendom 45/286 er i gjeldende plan regulert til kombinert formål – offentlig tjenesteyting og 
boliger.  
 
3. Varsel om regulering 
 Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter og 
kunngjort i Dalane Tidende m.m. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL.  
 

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

Offentlige merknader 

1.  Statens Vegvesen Ingen merknad O 

2.  Rogaland Fylkeskommune, 
Kultur 

Merknad J 

3.  Rogaland Fylkeskommune, 
regioplan 

Merknad D 

4.  Jernbaneverket Merkand D 



INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1.  Statens Vegvesen · Ingen merknad O Tas til orientering. 

2.  Rogaland 
Fylkeskommune, 
kultur 

· Opplyser at planområdet grenser til 
Bakkebø kirke som er regulert til 
spesialområde bevaring med 
tilhørende bestemmelser. Det bør 
derfor tas tilbørlig hensyn til 
naboskapet til den vernede kirken i 
det videre planarbeidet når det 
gjelder plassering, høyde/volum og 
utforming av ev. nybygg. Det er 
særlig viktig at det ikke oppføres 
bygg for nært opp til kirken. Ev. ny 
bebyggelse må videre tilpasses og 
videreføre eksisterende 
bebyggelsesstruktur i området som 
er delvis vernet. 

J Eksisterende bygningsmasse på 
omsøkte eiendom beholdes i 
volum. Tidligere bruk som 
hybelhus videreføres i planen. Det 
legges ikke opp til nybygg innenfor 
planområdet. Felles 
parkeringsplass plasseres på areal 
mot kirken. Dette må fylles noe 
opp grunnet hellende terreng mot 
øst. Det kan med dette være 
behov for terrengmur mot kirken. 
Det legges opp til grøntareal mot 
kirken og i fremkant av 
eksisterende bygg lik dagens 
situasjon. 

3.  Rogaland 
Fylkeskommune, 
regionalplan 

· Legger vekt på at det oppnås gode 
løsninger for uteoppholdsareal, 
særlig for barn og unge. Videre vil 
det være viktig at universell 
utforming er et sentralt premiss i 
det videre arbeidet.  

 
 

· Forutsetter at planområdets 
nærhet til sentrale målpunkter, 
samt tiltakets karakter, legger 
føringer for lav parkeringsdekning 
for bil, og gode løsninger for 
sykkelparkering 

E 

 
 
 
 
 
 
 
 
O 

Planforslaget viser felles uteareal 
på fremsiden av eksisterende 
bygg. Innenfor dette arealet skal 
det tilrettelegges for felles 
lekeareal for de minste barna. 
Planen legger ikke opp til 
ytterligere krav i forhold til 
universell utforming og tilgjengelig 
boenhet utover bygningsteknisk 
forskrift, TEK10.  
Planforslaget viser felles 
parkeringsplass for hybelhuset 
hvor det legges til grunn en 
parkeringsdekning på 1,5 
parkeringsplasser pr. boenhet 
samt 1 sykkelparkeringsplass. 
Dette er i tråd med 
områdeplanens bestemmelser for 
området. Parkering for bil løses på 
fellesareal og sykkelparkering 
løses på fremsiden av bygget. 

4.  Jernbaneverket · Opplyser at planområdet ligger ca. 
110 meter fra jernbanen. Det antas 
videre at atkomsten til området er 
via eksisterende undergang under 
jernbanen. Det stilles spørsmål til 
om denne undergangen har 
tilfredsstillende høyde og bredde 
for å tilfredsstille dagens og 
fremtidens trafikkmengde. Det 
forutsettes at dette sjekkes ut i 

E 

 
O 

Tatt til etterretning.  

 
Jernbaneundergangen er smal 
men oppleves som oversiktlig. Det 
er ikke vurdert behov for 
utbedringer av undergangen som 
følge av tiltaket planen åpner for. 
En viser til  at i 
områdereguleringen for Bakkebø 
området er det vist en fremtidig 



planarbeidet. mulighet for å utbedre adkomsten. 

 
Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene 
innstille på at planen legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
4. Presentasjon av planområdet 
Planområdet ligger nord for Egersund sentrum, på Bakkebø. Omsøkt tomt grenser til idrettsanlegg i 
øst, Bakkebø Kirke i nord samt øvrig bebyggelse på Bakkebø i sør og vest. Planens begrensning 
omfatter eiendom 45/286. Planområdet avgrenses av eksisterende gateløp og eiendomsgrenser. 
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Formålet med planarbeidet er å videreføre bruken av eksisterende bygningsmasse på eiendom 
45/286 til hybelhus. Planområdet er på 1574 m2. Eksisterende bygg beholdes som form og at det i 
liten grad bygges utover dagens bygningsvolum med unntak av tilføring av nye terrasser, balkonger 
og verandaer. 

  
 
5.1 Eksisterende bebyggelse 
Eksisterende bygningsmasse på eiendom 45/286 beholdes i omfang og volum, dagens bruk 
videreføres som hybelhus. Det er ønske om å tilrettelegge for 9 hybler i bygget. Eksisterende 
bygningsvolum beholdes, men ombygging vil medføre mindre fasademessige endringer i form av nye 
terrasser og balkonger/verandaer. Eksisterende bebyggelse videreføres i planen. Bebyggelsen kan 
oppføres i 2 etasjer hvor mønehøyde ikke skal overstige kote 34,60. 



 
 
5.2 Ny bebyggelse 
Det legges ikke opp til ytterligere bebyggelse på eiendommen. 
 
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. Denne gjennomgangen er 
basert på ulike temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i forbindelse med 
varsel om oppstart m.m.  En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal 
legges inn rekkefølgekrav eller at arealet justeres slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for 
konfliktfylt og det blir ikke lagt inn i kommuneplanen. Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes 
først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene ev. at det 
ikke legges inn.  
 
Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor.  

 
 
6. Teknisk infrastruktur 
 



6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
Eiendommen har avkjørsel til felles parkering fra kommunal vei Sølvhagen. Frisikt fra parkeringsareal 
er målsatt og vist i plankartet. Inntegnet frisikt er målsatt til 3 x 20 meter. 
 
Til hver hybelleilighet skal det avsettes min. 1,5 parkeringsplass innenfor områdene SPP 1-2. Det skal 
i tillegg avsettes areal for min. 1 sykkelparkeringsplass pr. hybelleilighet i BAU 1/B1. 

 
 
6.3 Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Ulykke i av-/påkjørsler   X 1 1 Grønn  
Ulykke med gående/syklende   x 1 1 Grønn  
Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  
Byggelinje mot veg  x 1 1 Grønn  
Kollektivtilbud  x 1 1 Grønn  

Det har i forbindelse med varsel om oppstart ikke fremkommet forhold som tilsier at 
reguleringsendringen vil ha vesentlige negative konsekvenser.  
 
6.4 Vann og avløp 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vann X  1 1 Grønn  
Avløp x  1 1 Grønn  

Vann og avløp knyttes til eksisterende kommunaltekniske anlegg. Overvann ledes til 
kommunalteknisk anlegg. I område er det etablert vann- og avløpsanlegg, se figur 7. Vannledningene 
ble lagt en gang etter krigen og er i dårlig forfatning. Avløp- og overvannsledningene ble lagt på 
begynnelsen av 1970-tallet. Det er p.t. ikke kjennskap til status på disse ledningene. Det er utført noe 
utbedrende arbeider på deler av ledningsnettet i senere tid. Det er ønske fra kommunen at 
kommunalt ledningsnett flyttes ut i veien. Tekniske planer skal godkjennes av Eigersund kommune 
før tiltak kan igangsettes.  Det er stilt rekkefølgekrav om at før det gis tillatelse til bygging av SPP1 
skal vann og avløp være opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune, herunder flytting 
av kommunale ledninger ut i vegen. 
 
6.5 Fremføring av strøm m.m. 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Fremføring av strøm m.m x  1 1 Grønn  

Nye boliger kobles til offentlig strømnett. 
 
6.6 Avfallshåndtering 



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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Avfallsbehandling X  1 1 Gul  

Normal praksis er at avfallssekker settes ut til kommunal (offentlig) vei på hentedagen, eller etter 
annen avtale med DIM. For hyblene i B1 kan det etableres felles renovasjonsløsning i BRE1. 
Søppelsekker settes ut i dette området på hentedagen. Det åpnes også for at det innenfor området 
kan settes opp felles søppelskur/bod for lagring av søppelstativer. 
 
7. Universell utforming: 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Kan hensyn til  tilgjengelig/ 
universell utforming ivaretas 

x  1 1 Grønn  

Plan- og bygningsloven 2008 og TEK10 gir bestemmelser som angår universell utforming.  
Topografien i området vanskeliggjør tilgjengelighet for alle. Omsøkte tomt har adkomst fra nedre og 
øvre bakkeplan noe som forenkler tilgjengeligheten til bygget. Bakkebø-området har en bratt 
topografi, noe som vanskeliggjør universelt utformede gang- og uteareal. En viser her til at det er 
begrensede muligheter i området jfr. at det er etablerte strukturer i området som vanskeliggjør store 
inngrep. Planen stiller ikke ytterligere krav til universell utforming og tilgjengelig boenhet utover 
bygningsteknisk forskrift (TEK10). 
 
8. Barn og unge/ute og oppholdsareal 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Tilfredsstiller det krav til barn og 
unge – lek m.m 

X  1 1 Grønn  

Område for ute og 
oppholdsareal 

x  1 1 Grønn  

For hver hybelleilighet skal det avsettes min. 50 m2 uteareal på bakkeplan eller på egen eller felles 
balkong/veranda. Minst 6 m2 av dette arealet skal være privat uteareal. Balkonger og verandaer 
etableres innenfor B1. Hybelleiligheter i 1. etasje kan benytte private balkonger mot øst og vest. 
Balkongene mot vest blir imidlertid liggende tett på veien. Siden veien har begrenset trafikk vurderes 
det ikke behov for støyskjerming av uteplass, men dette bør likevel vurderes i en ev. byggesak. En 
hybelleilighet mot sørvest har ingen privat terrasse da dette areal er avsatt til 
parkering/gjesteparkering for hyblene (SPP2). For denne hybelen bør det vurderes om det skal 
avsettes privat uteareal på 6 m2 innenfor BAU1. Hybelleilighetene i underetasjen får privat uteareal 
utenfor egen bolig på private terrasser. Eksisterende balkonger mot øst er på ca. 6 m2, disse kan 
utvides ytterligere mot øst innenfor området B1.   
Planen legger opp til at hybelleilighetene også kan disponere felles utearealer i BAU 1. Min. 100 m2 
av dette arealet skal opparbeides som felles sandlekeplass med min. 3 lekeutstyr samt sandkasse, 
benk og bord. Dette vurderes å være små arealer, men en viser til at dette er et bygg som også 
tidligere har vært brukt som hybelhus og at planen legger opp til å få en bedre ordning på både 
parakering, oppholdsareal m.m enn tidligere. En har derfor valgt å akseptere den skisserte løsningen. 
 
9. Sikkerhet og beredskap 
9.1 Flom 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Elveflom/stormflo/høy 
vannstand/bølgeslag 

 x 1 1 Grønn Ivaretatt i kart 
og 
bestemmelser. 

Ingen kjente. 



 
9.2 Støy 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Støv og støy  x 1 1 Grønn Ikke kjent. 

Aktuell støy vil komme fra biltrafikk og jernbane. Omsøkte tomt ligger ca. 110 meter fra jernbanen og 
ca. 200 meter fra riksveien. Området anses ikke å være utsatt for støy fra trafikken på riksveien. 
Bebyggelsen kan imidlertid være utsatt for støy og ev. rystelser fra jernbanetrafikken.  Boliger skal 
bygges i henhold til TEK10 med hensyn på forholdet til støy, jf. bygningsteknisk forskrift TEK10. 
Støysituasjonen bør beregnes mer nøyaktig i byggesaken når detaljerte byggetegninger foreligger. 
Tiltakshaver anbefaler at støysituasjonen bør beregnes mer nøyaktig i byggesaken når detaljerte 
byggetegninger foreligger. Dette less inn i fremlegg til vedtak som et rekkefølgekrav 
 
9.3 Ras 

 
Hendelse/Situasjon 

Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Masseras/-skred  x 1 1 Grønn  
Snø-/isras  X 1 1 Grønn  
Flomras  X 1 1 Grønn  

Det er ikke vist i skrednett og en er heller ikke kjent med slike forhold fra området. 
 
9.4 Vær og vind 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vindutsatte områder  x 1 1 Grønn  
Nedbørutsatte områder  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.5 Radon 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Radongass  x   Grønn Ikke kjent.  

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i den nye 
byggeforskriften TEK10, vedtatt i 2010 som ivaretar dette..  
 
9.6 Høyspent og magnetfelt 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

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

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
9.7 Brann og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Risikofylt industri mm   X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  



 
9.8 Strategiske områder 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vei, bru, knutepunkt  x 1 1   
Havn, kaianlegg  x 1 1   
Sykehus/-hjem, kirke 
/Brann/politi/SF 

 X 1 1   

Forsyning kraft, vann  X 1 1   
Forsvarsområde/ 
Tilfluktsrom 

 X 1 1   

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.9 Grunnforhold 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Grunnforhold  x 1 1 Grønn  

Løsemassekart fra Temakart-Rogaland viser at planområdet består av morenemateriale, 
usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Det er ikke kjennskap til ustabile masser i 
området. 
 
10. Forurensning 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Industri  X 1 1 Grønn  
Bolig  X 1 1 Grønn  
Landbruk  X 1 1 Grønn  
Akutt forurensning  X 1 1 Grønn  
Forurenset grunn   X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11. Viktige hensyn og arealinteresser 
11.1 Sjø og vasssdrag 

Hendelse/Situasjon I 
konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorligh
et 

Kommentar/Tilt
ak 

 J
a 

Ne
i 

Sannsynlighet
? 

Konsekven
s 

  

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

 x 1 1 Grønn  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområ
der 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.2 Naturverdier og rødlistart 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Sårbar flora/inngrepsfrie 
områder 

 X 1 1 Grønn Eikeskog. 



Sårbar 
fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.2 Viltområde 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Viltområde  X 2 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.3 Kulturminner/kulturmiljø 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 
 

x 1 1 Grønn  

Det er i forbindelse med områdereguleringen av Slettebø – Bakkebø utarbeidet en egen antikvarisk 
rapport for Bakkebø-området. Arbeidet er utført av regionantikvaren i samarbeid med Rogaland 
fylkeskommune. Rapporten er datert 06.06.11. En rekke eiendommer og bygninger i Bakkebø-
området gjenspeiler bl.a. krigshistorie og institusjonshistorie i området. I kulturminnedatabasen 
Askeladden er det ikke registrert noen vernede bygninger eller kulturminner i eller i nærhet av 
planområdet. 
 
Aktuelle bevaringsverdige områder og bygninger reguleres til bevaring kulturmiljø i områdeplanen. 
Omsøkte tomt inngår ikke i denne bevaringssonen, men eiendom grenser til bevaringsverdig kirke 
Bakkebø kirke. Bakkebø kirke er fra tredje kvartal på 1900-tallet. Kirken er registrert i 
kulturminnedatabasen med lokalitetsid 83842 men har vernestatus ikke fredet. Nord for omsøkte 
tomt er en rekke SEFRAK-registrerte bygninger som i dag driftes av Dalane Folkemuseum. 

 
Bygningens volum og hovedform bevares, men det tillates endringer i vindusfasader og 
terrasser/balkonger. Sammenlignet med i dag, vil den foreslåtte ombyggingen ha positiv innvirkning 
for opplevelsen av området. Det legges vekt på å få en avslutning mot kirken som fremstår som 
estetisk høyverdig. Følgende rekkefølgetiltak er foreslått for å ivareta hensynet til utforming av tiltak 
som ligger inntil kriken: «Fysiske tiltak herunder etabelring av parkeringsplass f_SPP1 skal sendes 
Biskopen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale og det skal legges vekt på å få en 
utforming mot Bakkebø kirke med høy estetisk kvalitet og med materialbruk som bidrar til dette.»   
 
11.4 Friluftsliv 



Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Friluftsliv og rekreasjon 
(friluftsområder, LNF-F/N, 
friområder m.m.) 

 x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Landbruk/kjerneområde 
for jordbruk/skogbruk 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.6 Landskapsvern og estetikk 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Landskapsvern/estetikk  X 1 1 Grønn  
Vakre landskap x  2 2 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.7 Terreng og terengtilpassning 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Terreng  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. Ved etablering av parkeringsplassen er det lagt vekt på å få en 
utforming som ivaretar hensynet til Bakkebø kirke som er verneverdig. 
 
11.8 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vegetasjon og markslag  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.9 Lokalklima 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Lokalklima  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.10 Miljøkonsekvenser 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Miljøkonsekvenser  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 



 
11.11 Forhold til naboer/tilpasning til omgivelser 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Konsekvenser for naboer X  1 1 Grønn  
Tilpassning til 
eksisterende omgivelser 

x  1 1 Grønn  

Det er ikke fremkommet momenter som er av en slik karakter at en vurderer at planen vil ha 
urimelige eller vesentlige konsekvenser for naboer når det gjelder endring av utsikt og lignende.  
 
11.12 Sol og skygge 

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

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

Utearealene har ulike solforhold. Siden planområdet er østvendt er de beste solforhold tidlig på 
dagen. Varighet av ettermiddagssol avhenger av årstiden. Alle boenheter innenfor planområdet er 
planlagt med egen balkong/veranda/terrasse/privat hage med tilfredsstillende solforhold. 
Fellesområdene har også tilfredsstillende solforhold, og er planlagt som felles uteoppholdsrom. Areal 
mellom frittliggende eneboliger har muligheter for etablering av lekeareal for de minste barna. De 
felles utearealene vil kunne fungere som en naturlig møteplass for beboere innenfor planområdet. 
Kvaliteten på uteområdene vurderes som tilfredsstillende og er planlagt slik at en søker å ivareta 
bokvalitet for området.  
 
11.13 Sosial infrastruktur 

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

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

Grøne Bårdene skole er den nærmeste barneskolen og Lågård ungdomsskole er den nærmeste 
ungodmsskolen. Det er etablert barnehage i næropmrådet. 
 
11.13 Folkhelse 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Folkehelse x  1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielel forhold. 
 
12. Vurdering om planen har vesentlig konsekvens for miljø og samfunn / utbyggingsavtale 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vesentlige konsekvenser 
for miljø og samfunn 

 X 1 1 Grønn  

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder se innforbi 
rammene i kommuneplanen.  
 
Rådmannen vurderer ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og heller 
ikke at det er avvik fra kommuneplanensom  er av en slik karakter at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
 



Det er ikke varslet utbyggingsavtale i forbindelse med varsel om oppstart.  
 
13. Naturmangfold 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Naturmangfold  X 1 1 Grønn  

Viser til saksutredningen ovenfor samt innlevert materiale og en vurderer ikke at planen vil komme i 
konflikt med kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette. Kunnskapsgrunnlaget i forhold til naturlig mangfold vurderes å 
være tilstrekkelig opplyst i henhold til Naturmangfoldloven § 8. Føre-var-prinsippet etter § 9 vurderes 
derfor ikke å komme til anvendelse. Viktig økosystem vurderes ikke å være truet. Ytterligere 
vurderinger av tiltakets påvirkning av økosystemet etter § 10 vurderes derfor ikke påkrevd. Dekking 
av kostnader for å hindre skader etter § 11 vurderes ikke som aktuell problemstilling og spesielle 
tiltak etter § 12 vurderes likedan som ikke aktuelt.  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. 
 
14. REKKEFØLGEKRAV I PLANEN 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Rekkefølgekrav for å sikre 
utbygging 

x  1 1 Grønn  

· Før det gis tillatelse til bygging av SPP1 skal vann og avløp være opparbeidet etter planer 
godkjent av Eigersund kommune, herunder flytting av kommunale ledninger ut i vegen. 

· Støysituasjonen må beregnes av fagkyndig i byggesaken når detaljerte byggetegninger 
foreligger og avbøtende tiltak innarbeides om nødvendig. 

· Fysiske tiltak herunder etabelring av parkeringsplass f_SPP1 skal sendes Biskopen i 
Rogaland og Rogaland fylkeskommune for uttale og det skal legges vekt på å få en 
utforming mot Bakkebø kirke med høy estetisk kvalitet og med materialbruk som bidrar til 
dette. 

· Område BAU 1 som er felles leke- og uteoppholdsareal for B1 skal være opparbeidet i tråd 
med 4.3 før en får ferdigattest for tiltak innforbi planområdet. 

 

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. 
 
Rådmannen anbefaler at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn i tråd med fremlegg til vedtak. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 

Investeringsmessige forhold Inneværende Neste år År 3 



år 

    

Sum    

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

Alternative løsninger:  
Forslag til reguleringsendring for detaljregulering for boliger Sølvhagen  19 gnr  45 bnr 286, del av 
Slettebø-Bakkebø området planid  20110001-02 med tilhørende bestemmelser datert 02.08.2016 og 
plankart og planbeskrivelse datert 23.06.16 legges ut til offentlig ettersyn med følgende endring i: 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.10, jf 12.11. 
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