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2. gangs behandling - reguleringsendring av detaljregulering Hellvik - Launes, 
turveg, fritidsbolig mv. 
 

Sammendrag: 
 
Plankontoret har fått utarbeidet forslag til reguleringsendring / detaljregulering for turveg på 
gammel jernbanelinje Hellvik - Launes. Hensikten med planforslaget er bl.a. å regulere inn bevaring 
av bygninger og anlegg, samt å regulere inn 4 helt nye fritidsboliger i tråd med kommuneplanen og 
videreføring av en ubebygd fritidsboligtomt i FF10, samt justering av bestemmelsene som gir rom for 
uthus / bod i tråd med kommuneplanen. Videre åpnes det for å kunne bygge på eksisterende 
fritidsboliger i planområdet med inntil 10 m2 for å få rom for bad / toalett. Dette kommer i tillegg til 
en generell størrelse på 60 m2 og 75 m2, jfr. bestemmelsene.  
Saken ble lagt frem til politisk behandling i Planteknisk utvalg den 12.06.12, sak 099/12. Utvalget 
vedtok å sende planforslaget ut på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. Reguleringsendringen 
ble lagt ut til offentlig ettersyn på ettersommeren 2012, og det kom inn en del merknader, samt to 
innsigelser fra myndighetsorganer som har innsigelseskompetanse. Disse to innsigelsene er nå tatt 
hensyn til og plandokumentene er endret slik at innsigelsene er trukket. Det er også gjort noen andre 
justeringer. 
I desember 2012 ble forvaltningsplanen som Jernbaneverket hadde utarbeidet lagt ut til offentlig 
ettersyn. Også i den forbindelse kom det inn noen merknader. Det har i tiden fra 2012 blitt arbeidet 
med planen. 
Friluftsområder/friområder og lignende videreføres i all hovedsak som i gjeldende reguleringsplan. 
Det er differensiert noe, jfr. plankart. Det er ikke åpnet opp for ny fritidsbebyggelse som vil være i 
strid med kommuneplanen. 
Ettersom det hadde gått 4 år siden vedtaket i Planteknisk utvalg ble fattet, at det har blitt gjort 
endringer som følge av tidligere innsigelser, og ettersom det har kommet til en del nye parter som 
følge av eierskifte, fant rådmannen det rett å legge reguleringsendringen ut til offentlig ettersyn på 
ny før saken fremmes for 2. gangs behandling i Planteknisk utvalg og deretter Kommunestyret. 
Planen lå til offentlig ettersyn / høring i perioden 17.11.16 til 15.01.17. I tillegg til de 15 merknadene 
som kom inn i 2012/2013, hvorav 2 innsigelser, kom det inn 11 nye merknader. Det er ingen 
innsigelser til det planforslaget som nylig var på høring. 
 

 



Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Forslag til reguleringsendring / detaljregulering for turveg på gammel jernbanelinje Hellvik - Launes 
med kart datert den 21.10.16 og bestemmelser datert den 01.03.17 og planbeskrivelse fra 2012 
vedtas som fremlagt, med følgende endringer: 

1. Dato på reguleringsplan endres til dato for Kommunestyrets vedtak 
2. I tegnforklaringen endres «Gang- og sykkelveg» til «Turveg» 
3. Navet på reguleringsplankartet endres til: «Reguleringsendring av detaljregulering Hellvik – 

Launes, turveg, fritidsboliger mv.»  

Også forvaltningsplan for del av Jærbanen og Maurholen vokterbolig, sist revidert i november 2016 
vedtas. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12. 
 
 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 21.03.2017 
 
PTU - behandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
                                                            ---- 0 ---- 

Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
 
 
 
PTU-043/17 vedtak: 
 
Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret: 
 
Forslag til reguleringsendring / detaljregulering for turveg på gammel jernbanelinje Hellvik - Launes 
med kart datert den 21.10.16 og bestemmelser datert den 01.03.17 og planbeskrivelse fra 2012 
vedtas som fremlagt, med følgende endringer: 

1. Dato på reguleringsplan endres til dato for Kommunestyrets vedtak 
2. I tegnforklaringen endres «Gang- og sykkelveg» til «Turveg» 
3. Navet på reguleringsplankartet endres til: «Reguleringsendring av detaljregulering Hellvik – 

Launes, turveg, fritidsboliger mv.»  

Også forvaltningsplan for del av Jærbanen og Maurholen vokterbolig, sist revidert i november 2016 
vedtas. 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12. 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 



Møtebehandling fra Kommunestyret 27.03.2017 
 
KS - behandling: 
Votering: 
Innstilling fra planteknisk utvalg enstemmig vedtatt. 

 
 
 
KS-038/17 vedtak: 
 
Forslag til reguleringsendring / detaljregulering for turveg på gammel jernbanelinje Hellvik - Launes 
med kart datert den 21.10.16 og bestemmelser datert den 01.03.17 og planbeskrivelse fra 2012 
vedtas som fremlagt, med følgende endringer: 

1. Dato på reguleringsplan endres til dato for Kommunestyrets vedtak 
2. I tegnforklaringen endres «Gang- og sykkelveg» til «Turveg» 
3. Navet på reguleringsplankartet endres til: «Reguleringsendring av detaljregulering Hellvik – 

Launes, turveg, fritidsboliger mv.»  

Også forvaltningsplan for del av Jærbanen og Maurholen vokterbolig, sist revidert i november 2016 
vedtas. 
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: 
Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret som fatter vedtak i saken. 
 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Som det fremkommer av punkt 2 nedenfor, er det flere eksisterende planer som blir berørt av denne 
reguleringsendringen. Disse reguleringsplanene er vedtatt politisk. 
 
12.06.2012 Planteknisk utvalg 
 
PTU-099/12 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsplan for strekningen Eide - Maurholen – Hellvik, turveg langs den gamle 
Jærbanetraseen, med tilhørende kart og bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn slik den er 
fremlagt med reguleringskart datert 22.05.12 og bestemmelser datert 21.05.12 med følgende 
endring: 

§ 5 – Tilegg, Fritidsbebyggelse – frittliggende: 
        Det henvises til tidligere planer i området når det gjelder tilbygg på hyttene når  
        det gjelder tilknytning til offentlig vann- og avløp. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10. 

 

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


Andre opplysninger / fakta i saken: 
Presentasjon av planområdet 
Forslag til detaljregulering for turveg på gammel jernbanelinje Hellvik - Launes har vært på offentlig 
ettersyn og høring til berørte myndigheter, parter o.l. Det varslede planområdet ligger innenfor den 
stiplede streken som er vist på kartet: 

 

 
 

1. Planstatus for området 

1.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
På gjeldende kommuneplan er området vist som byggeområde for fritidsbebyggelse, nåværende og 
framtidige friområder, LNF-område, område for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag for NFFF, 
område for natur, friluftsliv, ferdsel og fiske, ferdselsområde, viktige ledd i kommunikasjonssystemet, 
gang- og sykkelveg og jernbane. 
 
De foreslåtte reguleringsformålene er i samsvar med kommuneplanen. 
 
1.2 Reguleringsplaner 
Området omfattes i dag av flere reguleringsplaner: 
· Reguleringsplan for Gang- og sykkelveg på gammel jernbanelinje Hellvik – Launes m.m., som ble 

vedtatt av Kommunestyret 30.08.93 og seinere endret. 
· Reguleringsplan for Lauåsen med tilhørende arealer, vedtatt av Kommunestyret 11.10.99. 
· Reguleringsplan for gnr. 59, bnr. 4 Maurholen, vedtatt av Kommunestyret 26.02.07, revidert 

07.11.07. 
· Reguleringsplan for gnr. 60, bnr. 47 og 584, vedtatt av Formannskapet 09.05.96. 
· Reguleringsplan for Maurholen, gnr. 5, bnr. 10, 14, 23, 24, 7, 20, 36, 26, 31,  

vedtatt av Kommunestyret 18.02.91 med seinere revisjoner. 
 

2. Presentasjon av planforslaget 

Forslag til detaljregulering / reguleringsendring for turveg på gammel jernbanelinje Hellvik - Launes. 
Bakgrunn for saken og beskrivelse av tiltaket fremgår av forslaget med tilhørende beskrivelse.  



 
Eksisterende bebyggelse: 
Det er en del fritidsboliger i planområdet. I tillegg er det en tidligere vokterbolig med tilhørende 
uthus på Maurholen stasjon og tilsvarende på Launes. 
 
Ny bebyggelse 
Det foreslås at det kan bygges 4 helt nye fritidsboliger i tråd med kommuneplanen og videreføring av 
en ubebygd fritidsboligtomt i FF10, samt justering av bestemmelsene som gir rom for uthus / bod i 
tråd med kommuneplanen, samt at det kan bygges til inntil 10 m2 på fritidsboliger for å gi rom for 
bad / toalett, og dessuten bod på inntil 10 m2. 
 
Andre forhold som bør nevnes spesielt 
I tillegg til reguleringsplanen fremmes også en forvaltningsplan for Maurholen stasjonsområde. 
Denne planen er oppdatert i november 2016. 
 

3. Hensikt med reguleringen / omreguleringen 

Hensikten med planforslaget er å regulere inn 4 helt nye fritidsboliger i tråd med kommuneplanen og 
videreføring av en ubebygd fritidsboligtomt i FF10, samt justering av bestemmelsene som gir rom for 
uthus / bod i tråd med kommuneplanen. Videre åpnes det for å kunne bygge på eksisterende 
fritidsboliger i planområdet med inntil 10 m2 for å få rom for bad / toalett. Dette kommer i tillegg til 
en generell størrelse på 60 m2 og 75 m2, jfr. bestemmelsene. 
 

4. Forhold til overordnete planer 

Planforslaget er i tråd med overordnete planer. Området er i kommuneplanens arealdel for perioden 
2011 - 2022, avsatt til arealformålene byggeområde for fritidsbebyggelse, nåværende og framtidige 
friområder, LNF-område, område for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag for NFFF, område for 
natur, friluftsliv, ferdsel og fiske, ferdselsområde, viktige ledd i kommunikasjonssystemet, gang- og 
sykkelveg og jernbane. 
 

5. Førstegangs behandling 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Planteknisk utvalg den 12.06.12, sak 099/12. Utvalget 
vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til offentlig ettersyn.  
  

6. Endringer etter førstegangsbehandling 

Etter vedtaket i Planteknisk utvalg den 12.06.12 ble planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn / høring 
sommeren 2012. Det kom inn innsigelse både fra Fylkesmannen i Rogaland og fra Rogaland 
fylkeskommune (kulturseksjonen). I desember 2012 ble forvaltningsplanen for området ved tidligere 
vokterboligen i Maurholen lagt ut til offentlig ettersyn / høring.  
 
Det er i ettertid blitt arbeidet med å finne løsninger som gjør at innsigelsene kunne trekkes, samt 
med nødvendige oppdateringer av både reguleringsplankartet, reguleringsbestemmelsene, 
forvaltningsplanen mv. 
 
I perioden fra 17.11.16 til 15.01.17 var de nye dokumentene ute til offentlig ettersyn / høring. 
Begrunnelsen for denne ekstra runden med offentlig ettersyn / høring var bl.a. at det har kommet til 
flere nye parter ettersom det har gått 4 år siden planen var på offentlig ettersyn / høring og for å få 
offentlig ettersyn av de endringene som måtte gjøres for å få trukket innsigelsene fra 2012. 



 
De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er:  
Reguleringsplankartet: 
· Deler av området for fritidsboliger ved Kvidingsvatnet er tatt ut av planforslaget ettersom det 

her er en egen reguleringsplan med egne bestemmelser 
· Bevaringsområdet ved Maurholen stasjon er vist i samsvar med krav fra Rogaland 

fylkeskommune, kulturseksjonen 
· Et uthus på gnr. 7, bnr. 168, som er lovlig bygget er vist som uthus 
· Bevaringsområdet på Launes er tatt ut av planforslaget i samråd med Rogaland 

fylkeskommune, kulturseksjonen 

Reguleringsbestemmelsene: 
· § 7. Her er det tatt inn presiseringer om skjøtsel og inngrep i grunnen 
· § 8. Her er det tatt inn presiseringer når det gjelder inngrep i grunnen 
· § 9. Her er det tatt inn presiseringer når det gjelder tiltak i sjø 
· § 12. Deler av interiøret på vokterboligen på Maurholen stasjon skal bevares. 
· § 12. Presisering av at det skal utarbeides vedlikeholdsprogram for voktereiendommen og 

skjødselplan for den gamle banetraseen og formidlingsplan for området. 
· § 13. Bestemmelser tilknyttet område som er båndlagt etter lov om kulturminnevern 

 

7. Høring og offentlig ettersyn 

Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet fra den 17.11.16 til den 15.01.17 og sendt på 
høring til berørte grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter med brev den 17.11.16 og 
gjort kjent gjennom Dalane Tidende og tilgjengelig på kommunens hjemmesider, med frist for 
merknader den 15.01.17. 
 
Det kom inn totalt 15 uttalelser ved høringene i 2012 og 2013, og ytterligere 11 merknader ved 
høringen i 2016/2017. Disse følger saken som utrykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er 
referert nedenfor. 
 
7.1 Innsendte merknader 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/E/O/D 

Offentlige merknader 

1.  Fylkesmannen i Rogaland. 2012 - 
1 

Innsigelse. Faglige råd. Merknader. O / J / N 

1.  Fylkesmannen I Rogaland. 2016 Faglige råd N / J 

1.  Rogaland fylkeskommune, 
regionalplan. 2012 - 1 

Merknad O 

1.  Rogaland fylkeskommune, 
kultur-seksjonen. To uttalelser. 
2012 - 1 

Innsigelse. Merknader E / J / N 

1.  Rogaland fylkeskommune, 
kultur-seksjonen. 2012 - 2 

Merknad J / O 

1.  Rogaland fylkeskommune, 
kulturseksjonen. 2016 

Merknader E / J 



1.  Statens Vegvesen. 2012 - 1 Merknader E 

1.  Statens vegvesen. 2016 Ingen merknader E 

1.  Jernbaneverket. 2012 - 1 Ingen merknader O 

1.  Rom Eiendom. 2016 Merknader E / J 

1.  Bane Nor. 2016  Merknader J 

1.  Fiskeridirektoratet. 2012 - 1 Merknader E / N 

1.  Fiskeridirektoratet. 2016 Ingen merknader E 

1.  Kystverket. 2012 - 1 Merknader E 

1.  Kystverket. 2016 Merknader E / N / J 

1.  NVE. 2016 Ingen merknader E 

1.  Felles brukerutvalg. 2012 - 1 Merknader E 

1.  Felles brukerutvalg. 2012 - 2 Merknader E 

1.  Felles brukerutvalg. 2016 Ingen merknader O 

1.  Vei- og utemiljøsjefen. To uttalelser 
2016 

Merknader J 

Private merknader 

1.  Fiskarlaget Vest. 2012 - 1 Merknader E 

2. Liv Tone og Rolf Øyumshagen. 
2012 - 1 

Merknader N 

3. Advokatene Borgersen & 
Eliassen. 2012 - 1 

Merknader E / N / J / D 

4. Advokatene Borgersen & 
Eliassen. To uttalelser 2012 - 2 

Merknader N 

5. Advokatene Borgersen & 
Eliassen. 2012 - 2 

Merknader O 

6. Advokatene Bergersen & Eliassen. 
To uttalelser 2016 

Merknader E / N / D / J 

 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 



Offentlige uttaler 

1.  Fylkesmannen i 
Rogaland 2012 

· I planen er det sett en 
størrrelsesbegrensning på 
henholdsvis 60 og 75 m2 BYA. I 
tillegg kan hyttene utvides med 
10 m2 for bad /WC og 
frittliggende bod på 10 m2. 
Særlig for hyttene i 
strandsonen vil dette gi større 
privatiserende virkning 

· Fylkesmannen fremmer 
innsigelse mot hyttestørrelsen 
for FF1 – FF7 på grunn av 
strandsonevernet. Etablering 
av bod og tilrettelegging for 
bad må skje innenfor 60 m2 
BYA. 

 
 

· Fylkesmannen kommer med 
faglig råd om at det ikke åpnes 
for frittliggende boder for 
områdene FF1 – FF 7. 

· Fylkesmannen kommer med 
faglig råd når det gjelder 
planformål i utearealene rundt 
fritidsboligene. Anbefaler 
friluftsområde eller 
naturområde istedenfor 
uteoppholdsareal 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
J 

 
 
 
 
 
 
 
N 

 
 
 

N 

Tas til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Etter drøftingsmøte den 08.09.14 
trakk Fylkesmannen innsigelsen, 
men krevde følgende presisering i 
bestemmelsene: «Maksimal 
mønehøyde for bod skal være 2,5 m. 
Boder skal plasseres nær inntil 
hyttekroppen, og skal ikke ligge på 
sjøsiden av fritidsboligene.» 
Se ovenstående vurdering. 

Se ovenstående merknad 

 

En har valgt å beholde arealformålet 
«uteoppholdsareal». 

2.  Fylkesmannen I 
Rogaland, 2016 

Samordner uttalelser 
fra statlige 
sektormyndigheter. 
Kommer med 
følgende faglige råd 
fra Kystverket: 

· At ferdsel benyttes som 
arealformål på sjøområdet slik 
kommuneplanen viser for 
største del av Norda Sundet 

· At det i deler av området ved 
Maurholen benyttes ferdsel 
som arealformål, som i 
tilgrensende reguleringsplan 
for Maurholen 

 
 
 
N 

 
 
 

J 

 
 
 
Se kommentar til uttalelsen fra 
Kystverket nedenfor 

 
 
Se kommentar til uttalelsen fra 
Kystverket nedenfor 

 
 

3.  Rogaland fylkes-
kommune, 
regionalplan, 2012 

· Planen er et godt virkemiddel for å 
sikre området for frilufts- og 
kulturinteresser. 

O Tas til orientering. 

4.  Rogaland fylkes-
kommune, kultur-

13.07.12 (automatisk fredede 
kulturminner) 

 
 

 
 



seksjonen, 2012 · I planområdet er det ett automatisk 
fredet kulturminne. Denne er 
regulert til hensyns-sone med 
bestemmelser som sikrer vern.  

· Innsigelse dersom man ikke legger 
inn følgende formulering i §§ 7 og 8 
i regulerings-bestemmelsene: «Alle 
tiltak som medfører inngrep i 
grunnen skal på høring til Rogaland 
fylkeskommune, kulturseksjonen, 
for å vurdere behovet for nærmere 
arkeologiske registreringer og 
eventuelle omregulering.» 

· Alternativet til ovenstående 
presisering er at det gjennom-føres 
arkeologiske registrer-inger for å 
avklare forholdene. Kostnadene må 
dekkes av kommunen. 

31.08.12 (nyere tids 
kulturminner) 

· Avgrensningen av hensynssone for 
bevaring av kulturmiljø er ikke i 
samsvar med foreslått vernesone i 
forvaltningsplanen for Maurholen 
stasjon. Dette vil være grunnlag for 
innsigelse. 

· Ber om at kartet rettes opp når det 
gjelder dette. 

· Også området i sjø innerst i vågen 
ved støene må reguleres til 
hensynssone bevaring. 

· Det bør være en henvisning til 
forvaltningsplanen i 
reguleringsbestemmelsene, med 
bestemmelse om at det skal 
utarbeides vedlikeholdsplan, 
skjødselsplan og formidlingsplan 

· Bevaring av interiøret i 
vokterboligen bør tas inn i 
bestemmelsene 

· Reguleringsbestemmelser for 
bygning på Launes må utarbeides 

· Bygning på Launes må merkes med 
tykt omriss på plankartet 

 
05.02.13 (forvaltningsplanen): 

· Forvaltningsplanen må sam-
stemme med reguleringsplanen og 
reguleringsbestemmelsene og den 
må oppdateres til gjeldende plan- 
og bygningslov. 

· Det må vurderes om hensyns-sone 
bevaring også skal gjelde for 
interiøret i vokterboligen på 

E 

 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 
J 

 
 
 
 
 
J 

 
J 

 
 
 
J 

 
 
 
 
 
 
J 

 
 
J 

 
 
J 

 
 
 
 
J 

 
Opplysningen tas til etterretning 

 
 
 
 
Innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En har funnet det mest 
hensiktsmessig å gjøre tilføyelser i 
regulerings-bestemmelsene. 

 
 
 
 
Endret slik kulturseksjonen krever 

 
 
 
 
Etterkommet 

 
Etterkommet 

 
 
 
Etterkommet, jf. ny § 12-14 

 
 
 
 
 
 
Etterkommet, jf. § 12-11 

 
 
Utgår, jfr. Epost fra kulturseksjonen 
27.01.17 

 
Utgår, jfr. Epost fra kulturseksjonen 
27.01.17 

 
 



Maurholen. 
· Det må avklares om en juridisk 

bindende båndlegging for område 
lags den gamle banetraseen på hele 
strekningen fra Hellvik til Egersund 
skal inn i bestemmelsene, før 
endelig godkjenning av 
reguleringsplan og forvaltningsplan. 

· Den reguleringsplanen som nå er til 
behandling må samordnes med 
reguleringsplanen for 
Myklebustvågen når det gjelder 
strandsonen, og forvaltnings-
planen må oppdateres i med-hold 
av godkjent regulerings-plan for 
Myklebustvågen  

 
 
 
 
J 

 
 
 
 
 
 
O 

 
 
 
 
 
 
 
 
J 

 
Oppdatering er utført 

 
 
 
 
Skrevet inn i § 12-11 

 
 
 
 
 
Tas til orientering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er samordnet 

 Rogaland fylkes-
kommune, kultur-
seksjonen, 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rogaland 
fylkeskommune, 
kulturseksjonen 

Epost 27.01.17 

Bestemmelser: 
· Det må skilles mellom hensynssone 

H730 (båndlegging etter 
kulturminneloven) og H570 (nyere 
tids kulturminner) 

· Hensynssonene må nummereres 
· Uklar formulering i § 12-9. 
· Det må komme tydelig fram i 

bestemmelsene hvor det er 
potensiale for steinalder-bosetting 

Nyere tids kulturminner: 
· Bygg som reguleres til bevaring kan 

med fordel få tykk strek / omriss på 
plankartet, med tilhørende 
tegnforklaring 

· Bestemmelsen i § 12-14 omfatter 2 
bygninger på Launes 

Automatisk fredede 
kulturminner: 

· Trekker tidligere innsigelse 
ettersom formuleringene er endret 

· Heller som er beskrevet i deres 
brev den 13.07.12 må vises med 
hensynssone H730_1 i plankartet, 
med tilhørende 
reguleringsbestemmelser 

Øvrige merknader: 
· Må rydde opp når det gjelder 

 
 
J 

 
 
 
 
J 

 
J 

 
J 

 
 
E 

 
 
 
 
E 

 
 
E 

 
 
J 

 
 
 
 

 
 
Er endret 

 
 
 
 
Er endret 

 
Er endret 
To av de aktuelle stedene er vist som 
båndleggingssone etter lov om 
kulturminner, mens det tredje stedet 
ligger utenfor dette planområdet 
Er endret 

 
 
 
 
Utgår, jfr. Epost fra kulturseksjonen 
27.01.17 

 
Tas til etterretning 

 
 
Er endret 

 
 
 
 



antallet nye fritidsboliger. Er det 4, 
5 eller 7? 

· Aksepterer at hensynssone 
bevaring kulturmiljø tas bort fra 
vokterboligen på Launes. 

· Bør vurdere om uthusbygningen 
på Launes kan bli stående som 
et historiefortellende element 

 
E 

 
 
 

E 

 

E 

 
Det er foreslått 4 helt nye 
fritidsboliger i FF 12 og videreføring 
av en ubebygd tomt i FF 10.  

 
Tas til etterretning 

 
 

Tas til etterretning 

 

 Statens vegvesen, 
2012 

· Protesterer mot kort uttalefrist 
· Forøvrig ingen merknader 

E 
E 

Tatt til etterretning 
Tatt til etterretning 

 Rom Eiendom, 2016 

 
 
 
 
 

 

 
· Etterlyser feltbetegnelser på kart 

og i bestemmelser. 
· Bestemmelsene vitner i liten grad 

om at man faktisk beveger seg 
omkring en jernbanetrase i bruk, 
med togtrafikk i høy hastighet 

· Launes vokterbolig. Bygningen er 
tilnærmet falleferdig. § 12-14 er 
ikke kulturminnefaglig begrunnet. 
Må vurderes opp mot 
sikkerhetsaspektene. Vern av 
bygningen er meningsløst. Kan ikke 
godta vern og ber om at § 12-14 
strykes. 

 
E 

 
 
 
E 

 
 
 
 
J 

 
 

 

 
Tas til etterretning 

 
De som oppholder seg nær 
jernbanelinja leser neppe 
reguleringsbestemmelsene for å 
finne ut om farer. Traseen er sikret 
med gjerde 

 
 
 
Med aksept fra kulturseksjonen i 
fylkeskommunen er fredning av 
område og bygninger på Launes tatt 
ut 

 

 Bane Nor, 2016 

 
 
 
 

 

· Stiller spørsmål ved vern av bygning 
på Launes. Det kan bli behov for 
arealet bygningen står på til 
utvikling av jernbanen. 

· Ber om tillegg i § 5 når det gjelder 
nybygg eller tilbygginger innenfor 
byggegrensen på 30 meter. 

· Ber om tillegg i § 12-7 når det 
gjelder trehugst og arbeid ved 
jernbanelinjen 

J 

 
 
 
J 

 
 
 
 

J 

Med aksept fra kulturseksjonen i 
fylkeskommunen er fredning av 
område og bygninger på Launes tatt 
ut 

 
Tilføyelsen er gjort 

 

 

Tilføyelsen er gjort 

 Fiskeridirektoratet, 
2012 
 
 
 
 
 

· Viser til sin uttalelse fra 
22.10.10 der man konkluderer 
med at tiltaket ikke direkte 
berører fiskeriinteresser 
innenfor planområdet. 

· Dersom tiltak vurderes i sjønære 
områder, må disse i størst mulig 

E 
 
 
 
 
 
N 

Tatt til etterretning 
 
 
 
 
 
Nei 



 grad utformes slik at man 
unngår negativ virkning på 
maritime arter. 

· Etterlyser fiske som 
underformål under «Bruk og 
vern av sjø- og vassdrag med 
tilhørende strandsone». 

 
 
 
 
N 
 

 
 
 
 
Inngår ikke i nasjonal standard 
 

 Kystverket, 2012 · Norda Sundet hat status som biled. 
Det er derfor viktig ikke å legge til 
rette for utbygging i sjø som kan 
komme i konflikt med 
fremkommeligheten og 
merkesystemet 

· Det må tas med i regulerings-
bestemmelsene at tiltak som faller 
inn under havne- og farvannslovens 
bestemmelser skal godkjennes av 
havnemyndigheten 

E 

 
E 

Tas til etterretning 

 
Er tatt med i § 9.1 

 Kystverket, 2016 

 
 
 
 
 
 

 

· Norda Sundet har status som biled. 
De arbeider med å bedre 
fremkommeligheten og sikkerheten 
i farvannet. 

· Faglig råd om at sjøområdet 
reguleres til ferdsel 

· Faglig råd at det benyttes ferdsel 
som arealformål i deler av området 
ved Maurholen, jfr. bruk av 
området til utskipningsaktivitet og 
arealformål i tilleggende 
reguleringsplan. 

E 

 

N 

J 

 

 

Tas til etterretning 

 

Finnes ikke hensiktsmessig 

Justert på plankartet 

 

 

 Felles brukerutvalg, 2012 · Forutsetter at lov og forskrift følges 
når det gjelder universell utforming 

E Tas til etterretning 

 Vei- og 
utemiljøsjefen, 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Det må vurderes om en liten brygge 
i tjernet nedenfor Maurholen 
stasjon skal reguleres inn. 

· I § 6.2 må det tas med at noen 
grunneiere har rett til å benytte 
turvegen til utmarkseiendommer 

· Ber om at turvegen konsekvent 
benevnes som dette, ikke som 
gang- og sykkelveg ettersom det 
ikke er vintervedlikehold på denne  

· § 7.3. I tillegg til turveg er det 
etablert en rekke enkle turstier 
med utspring i turvegen 

· § 12.11. Ta med at det gamle 
uthuset ble revet i 2010 og 
gjenreist med et replikabygg 
samme år 

· § 12.12. Det er sett inn nye vinduer 

J 
 
 
 
J 
 
 
 
J 
 
 
 
 
J 
  
 
J 

En liten del av vannet er regulert 
til friluftsområde i sjø og vassdrag 
 
 
Justert i § 6.2 
 
 
 
Endres i alle dokumentene 
 
 
 
 
Tatt inn i § 7.3 
 
 
Tatt inn i § 12.11 



i vokterboligen som kopi av de 
gamle og i de opprinnelige 
vindusåpningene 

· § 12.14 og 12.15. Jernbaneverkets 
kulturminneprosjekt har akseptert 
at dette bygget blir revet. 
Tilnærmet lik den bygningen som 
står på Maurholen 

· Viser til uttalelse fra 
Jernbaneverket  

 

 
 
J 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
E 

 
 
Tatt inn i § 12.12 
 
 
 
 
Tatt til etterretning 
 
 
 
 
Tatt til etterretning 

Private uttaler 

 Fiskarlaget Vest, 
2012 

· Viser til tidligere uttalelse i 
saken 

E Tas til etterretning 

 Liv Tone og Rolf 
Øyumshagen, 2012 

· Det ville vært naturlig at 
reguleringsplanen tok med seg 
strekningen på Launesveien som 
ikke er regulert. 

N Rådmannen har ikke funnet det 
hensiktsmessig å utvide 
plangrensen ytterligere 
 

 Advokatene 
Borgersen & 
Eliassen, 06.08.12 

· Representerer Jens Kristian 
Bjørnå 

· Skuffet over at deres innspill ved 
oppstart ikke er tatt hensyn til 

· Ønsker at det skal tillates 
bygging av flere fritidsboliger på 
gnr. 7, bnr. 66 /168 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Redegjør for eiendommenes 
historie og tidligere behandling 
av reguleringsplanforslag og 
byggesøknader 

· All bebyggelse på eien-
dommene (anneks og uthus) må 
farges gul 

 

E 
 
E 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
D 
 
 

Tas til etterretning 
 
Tas til etterretning 
 

 
Flere fritidsboliger på 
disse eiendommene vil 
være: 

· i strid med gjeldende 
kommuneplan 

· i strid med 100-metersbetet 
· i strid med oppstartvarsel for 

reguleringsendring 
· I strid med gjeldende 

reguleringsplan 
· brudd på linjen som har vært 

fulgt siden 1993 

Flere fritidsboliger på 
disse eiendommene vil 
føre til ytterligere 
privatisering av 
strandsonen 

 
Tas til etterretning 
 
 
 



 
 

· Beskriver eiendommene med 
påstående bygninger 

 
· Mener at det er 

forskjellsbehandling når FF1-FF7 
kun får bygge 60 m2 
fritidsboliger, mens FF8-FF22 får 
bygge 75 m2. 

· Påstår ulovlig 
forskjellbehandling 

 
· Ønsker befaring 

  
 
 
 
E 
 
 
 
N 
  
 
 
 
 
N 

Det ble i 1996 gitt tillatelse til 
bygging av uthus på 28 m2. 
Farges oransje. Vilkår at 
eksisterende uthus ble revet inne 
3 måneder. Den tredje bygningen 
på eiendommen kan ikke gis 
oransje farge på plankartet. 
 
Tas til etterretning 
 
Rådmannen avviser at det 
foreligger usaklig 
forskjellsbehandling når de 
fritidsboligene som ligger mest 
eksponert mot Norda sundet kan 
ha mindre BYA enn de som ligger 
mindre eksponert til. Det vises til 
kommune-planbestemmelsene § 
2.12. 
 
PTU var på befaring i forbindelse 
med søknad i 2016 

 Advokatene 
Borgersen & 
Eliassen, 10.02.13 og 
04.01.14 

· Ønsker befaring 

 

N PTU var på befaring i forbindelse 
med søknad i 2016 
 

 Advokatene 
Borgersen & 
Eliassen, 12.01.17 
 
 
 
 
 
 

· Ønske minst 1, helst 2 nye 
hytter på eiendommene 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Beskriver de to angjeldende 
eiendommene og bruken av 
dem 

· Bemerker at kun fritidsboligen 
er vist som eksisterende på 
plankartet, de andre bygningene 
er tatt ut. 

 
 

 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
D 
 
 
 
 
 
 

Flere fritidsboliger på 
disse eiendommene vil 
være: 

· i strid med gjeldende 
kommuneplan 

· i strid med 100-metersbetet 
· i strid med oppstartvarsel for 

reguleringsendring 
· I strid med gjeldende 

reguleringsplan 
· brudd på linjen som har vært 

fulgt siden 1993 

Flere fritidsboliger på 
disse eiendommene vil 
føre til ytterligere 
privatisering av 
strandsonen 

 
Tas til etterretning 
 
Det ble i 1996 gitt tillatelse til 
bygging av uthus på 28 m2. 
Farges oransje. Vilkår at 
eksisterende uthus ble revet inne 



 
· Ønsker at eiendommen skal 

vises som byggeområde med 
underformål fritids-bebyggelse 

· Bemerker at østre grense av 
gnr. 7 bnr. 66 er utelatt i det nye 
planforslaget og at stikkvegen 
ned fra fritidsboligen til brygga 
ikke lenger er med på plankartet 

· Reagerer på at brygga og 
båtstøet på bnr. 66 ikke er med 
på plankartet, noe andre 
tilsvarende konstruksjoner i 
planområdet er. 

· Ønsker 1 eller 2 nye hytter til 
sammen på de to 
eiendommene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· De to eiendommene er kun i 
begrenset grad åpne for 
allmennheten i dag 

· En fortetting vil ikke stå i 
motstrid til de grunnleggende 
hensyn som ligger til grunn for 
kommuneplanen 

· Fortetting vil gi økt 
tilgjengelighet 

 
N 
 
 
 
J 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
N 
 
 
 
N 

3 måneder. Den tredje bygningen 
på eiendommen kan ikke gis 
oransje farge på plankartet. 
 
 
Reguleres til uteoppholdsareal 
På kommuneplanen er ikke disse 
eiendommene vist som område 
for fritidsbebyggelse 
 
Alle eiendomsgrenser er nå lagt 
inn i reguleringsplanen 
 
 
 
Brygga og båtstøet er lagt inn på 
reguleringsplankartet 
Stier på hytteeiendommer er ikke 
med på reguleringsplanen 
 

 
Flere fritidsboliger på 
disse eiendommene vil 
være: 

· i strid med gjeldende 
kommuneplan 

· i strid med 100-metersbetet 
· i strid med oppstartvarsel for 

reguleringsendring 
· I strid med gjeldende 

reguleringsplan 
· brudd på linjen som har vært 

fulgt siden 1993 

Flere fritidsboliger på 
disse eiendommene vil 
føre til ytterligere 
privatisering av 
strandsonen 

 
Tas til etterretning 
 
 
Rådmannen er uenig i dette 
 
 
 
Rådmannen er uenig i dette 

 
7.2 Innsigelser 
Det foreligger nå ikke varsler om innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller 



statlige fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta 
reguleringsplanen. 
 

8. Lovhjemler 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for Kommunestyret til vedtak.  
 

9. Vurdering 

Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Kommunen står overfor flere 
utfordringer i dette området. Det foreligger interessemotsetning mellom hensyn til ønsket om 
ytterligere bygging av fritidsboliger på gnr. 7, bnr. 66 og 168 og ønsket om å holde 100-metersbeltet 
mest mulig fritt for inngrep.  
  
9.1 Tematisk konsekvensvurdering og risiko og sårbarhetsvurdering 
Gjennomgang for å synliggjøre tematiske vurderinger og dermed bedre kunne synliggjøre 
vurderinger knyttet til sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe og konsekvens av denne 
hendelsen og/eller av planen. Dette vil på en bedre måte synliggjøre fare / risiko og alvorlighet 
knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen er basert på ulike temakart, gjennomgang utført av 
tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om oppstart mv.  
En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn rekkefølge-krav eller 
at arealet justeres slik at risikoen fjernes, eventuelt vurderer en at det er for konfliktfylt og det ikke 
blir lagt inn i planen. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir 
tilstrekkelig effekt eller er mulig å gjennomføre, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene 
eventuelt at tiltaket ikke legges inn i planen.  
Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor.  

 
 
· Hendelser som kommer i rødt felt: Tiltak er nødvendig eller så er konfliktnivået for høyt til at tiltaket 

kan anbefales. 
· Hendelser som kommer i gult felt: Tiltak vurderes ut fra forventet kostnad i forhold til nytte, 

eventuelt er ytterligere utredninger påkrevd. 
· Hendelser som kommer i grønt felt: Rimelige tiltak gjennomføres, eventuelt at konfliktnivået 

vurderes som akseptabelt eller at det ikke er konflikt i særlig grad. 

 
Selv om man i stor grad benytter samme terminologi som i risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-
analyser), er ikke denne gjennomgangen en ROS-analyse i tråd med forskriften. 
 
9.2 Teknisk infrastruktur 
9.2.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
De bebygde eiendommene har adkomst fra Fv. 44 / via Stasjonsveien for de vestligste eiendommene 
og via Maurholsveien for øvrige eiendommer. 
Parkering er til dels sikret på egen eiendom i vest og en blanding av parkering på egen grunn og på 
felles parkeringsplasser for de øvrige eiendommene. Det er stilt krav om 1,5 parkeringsplass per 



fritidsbolig. Det finnes også offentlige parkeringsplasser i planområdet.  
Frisiktkravene i kryss og avkjørsler fremkommer på reguleringsplankartet og i regulerings-
bestemmelsene § 10-1. 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Parkeringsdekning  X 
 

  Grønn  

Adkomst til alle aktuelle deler av 
planområdet  

X 
 

  Grønn  

Frisikt X 
 

  Grønn  

Kryssutforming i samsvar med 
normaler 

X 
 

  Grønn  

 
9.2.2 Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/ 

alvorlighet 

Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Ulykke i av-/påkjørsler   X 1 1 Grønn  

Ulykke med gående/syklende  X 
 

2 2 Grønn På turvegen er det meget 
begrenset med 
motorkjøretøyer. 

Trafikk med tunge 
kjøretøyer til og fra 
utskipningshavna utgjør 
størst risiko 

Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  

 
 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 



 Ja Nei Sannsynlighet? Konse-kvens   

Byggelinje mot veg X 
 

  Grønn  

Kollektivtilbud X 
   

Grønn Jernbanestasjon vest i 
planområdet.  

Ellers langs Fv. 44 

Det har i forbindelse med høring / offentlig ettersyn ikke fremkommet forhold som tilsier at 
reguleringsendringen / reguleringen vil ha vesentlige negative konsekvenser for trafikksikkerheten.  
 
9.2.3 Vann og avløp  

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

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vann X    Grønn  

Avløp X    Grønn  

Deler av området er koblet til offentlig vannforsyning. De øvrige har privat vannforsyning. Kun en 
mindre del av planområdet har offentlig avløpsanlegg. 
 
9.2.4 Fremføring av strøm mv.  

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Fremføring av strøm mv. X    Grønn  

Kabler og lignende skal ligge i bakken. 
 
9.2.5 Avfallshåndtering  

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   



Avfallsbehandling X    Grønn  

 
Normal praksis er at avfallssekker legges i containere tilhørende DIM. 
 
9.3 Universell utforming 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Kan hensyn til tilgjengelighet/ 
universell utforming ivaretas 

X    Grønn  

Plan- og bygningsloven 2008 og TEK10 gir bestemmelser som angår universell utforming.  
Topografien i området gjør at langt fra alle eiendommer som er bebygget eller som skal bebygges gir 
mulighet for universell utforming.  
 
9.4 Barn og unge/ute- og oppholdsareal  

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Tilfredsstiller planen krav i 
forbindelse med barn og unge – 
lek mv. 

X    Grønn  

Område for ute- og oppholds-areal X    Grønn  

 
9.5 Sikkerhet og beredskap 
9.5.1 Flom  

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

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 deler av planområdet er særlig flomutsatt. 
 
9.5.2 Støv og støy 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Støv og støy  X 1 1 Grønn Ikke kjent. 

Jernbanetrafikken og utskipningsanlegget i Maurholen genererer en del støy. Ut over det er det lite 
støy i planområdet. 
 
9.5.3 Ras 

 

Hendelse/Situasjon 

Fare til 
stede? 

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 slike farer i skrednett.no, og en er heller ikke kjent med slike forhold fra området. 
 
9.5.4 Vær og vind 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vindutsatte områder X  1 1 Grønn  

Nedbørutsatte områder  X 1 1 Grønn  

Deler av planområdet kan være vindutsatt ved ugunstig vindretning. Ikke kjent med spesielle forhold 
ut over det. 



 
9.5.5 Radon 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Radongass  X 1 1 Grønn Ikke kjent.  

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i byggeforskrift 
TEK10, vedtatt i 2010 som ivaretar dette. 
 
9.5.6 Høyspent, elektromagnetiske felt og elektromagnetisk stråling 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Høyspent / elektromagnetisk felt  X 1 1 Grønn  

Elektromagnetisk stråling 
(antenner mv.) 

  X 1 1 Grønn  

Det går en høyspentlinje i nord-sør retning vest for Maurholen. Fareområde er vist på plankartet. 
Ikke kjent med spesielle forhold ut over dette.  
 
9.5.7 Brann- og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Risikofylt industri mv.  X 1 1 Grønn  

Lager av eksplosjonsfarlig vare  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
9.5.8 Strategiske områder 

Hendelse/Situasjon Fare til Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 



stede? 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Veg, bru, knutepunkt  X 1 1 
Grønn 

 

Havn, kaianlegg  X 1 1 
Grønn 

 

Sykehus/-hjem, kirke / brann / 
politi / Sivilforsvar 

 X 1 1 
Grønn 

 

Forsyning kraft, vann  X 1 1 
Grønn 

 

Forsvarsområde / Tilfluktsrom  X 1 1 
Grønn 

 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.5.9 Grunnforhold 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Grunnforhold  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 

1. Forurensning 
 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

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. 
 
9.7 Viktige hensyn og arealinteresser 
9.7.1 Sjø og vassdrag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

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

 
X   Grønn  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder / 
restriksjonsområder 

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.7.2 Naturverdier og rødlistarter 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sårbar flora   X   Grønn   

Sårbar fauna / fisk / leveområde 
for rødlistart 

 X   Grønn  

Inngrepsfrie områder  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.7.3 Viltområde 



Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Viltområde  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.7.4 Kulturminner/kulturmiljø 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 
 

X   Grønn  

Sikring av kulturmiljø er en viktig del av hensikten med planendringen. 
 
9.7.5 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Friluftsliv og rekreasjon (frilufts-
områder, LNF-F/N, friområder mv.) 

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 

9.7.6  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   Grønn  



Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.7.7 Landskapsvern og estetikk 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landskapsvern / estetikk  X   Grønn  

Vakre landskap 
 

X   Grønn  

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

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Terrengtilpassede tiltak? X      

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.7.9 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vegetasjon og markslag  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.7.10 Lokalklima 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   



Lokalklima  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 

9.7.11 Miljøkonsekvenser 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Miljøkonsekvenser  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.7.12 Forhold til naboer / tilpasning til omgivelser 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Konsekvenser for naboer X    Grønn  

Tilpasning til eksisterende 
omgivelser 

X    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.  
 
9.7.13 Sol og skygge 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sol og skygge X    Grønn  

Terrenget i den delen av området som foreslås avsatt til boliger gir til dels gode solforhold for 
bebyggelsen.  
 
9.7.14 Sosial infrastruktur 



Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Skole X 
 

  Grønn 
 

Barnehage X    Grønn  

Det er ingen bolighus i planområdet. 
 
9.7.15 Folkehelse 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Folkehelse X 
 

  Grønn 
 

 

9.8 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   Grønn  

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

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 



Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Naturmangfold  X   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. 
 
9.10 Rekkefølgekrav i planen 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Rekkefølgekrav for å sikre 
utbygging 

X    Grønn  

 
Det er ikke stilt rekkefølgekrav. 
 

10. Oppsummering og konklusjon 
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene som er 
sentrale når det gjelder 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 derfor at planen blir vedtatt som fremlagt, med de presiseringer som 
fremkommer i forslaget til vedtak. 
 
 
 
 

Universell utforming: 

Ivaretatt i reguleringsbestemmelsenes § 3.2. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
 
 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 



    

Sum    

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

Alternative løsninger:  

Forslag til reguleringsendring / detaljregulering for turveg på gammel jernbanelinje Hellvik - Launes 
med kart datert den 21.10.16 og bestemmelser datert den 01.03.17 og planbeskrivelse fra 2012 
vedtas som fremlagt, med følgende endringer: 

1. Dato på reguleringsplan endres til dato for Kommunestyrets vedtak 
2. I tegnforklaringen endres «Gang- og sykkelveg» til «Turveg» 
3. Navet på reguleringsplankartet endres til: «Detaljreguleringsplan for turveg langs gammel 

jernbanelinje Hellvik – Launes»  

4. 
5. 

 
Også forvaltningsplan for del av Jærbanen og Maurholen vokterbolig, sist revidert i november 2016 
vedtas. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12. 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID Tittel 

524726 Bestemmelser Hellvik - Launes 010317 

503056 Planbeskrivelse Maurholen.doc (L)(581479) 

523965 Reguleringsplankart Hellvik - Launes 

503057 ROS-analyse Maurholen.doc (L)(371573) 

503058 Forvaltningsplan justert november 2016 Redusert oppløsning 

239350 Innsigelse til reguleringsendring Maurholen gnr. 5 bnr. 10 lang gamle Jernbanen 

513121 Samordnet uttalelse til reguleringsplan for gang og sykkelvei - gammel 
jernbanelinje Hellvik - Launes 

239071 Uttalelse reguleringsendring Maurholen gnr. 5 bnr. 10 

238397 Reguleringsendring Maurholen gnr. 5 bnr. 10 - innsigelse med forslag til løsning 

244668 Uttalelse til reguleringsendring gnr. 5 bnr. 10 - Eide - Maurholen - Hellvik, 
jernbanestasjon, turvei mm. 

267991 130000011817.DOC 

515180 Uttalelse til reguleringsplan gang og sykkelvei - gammel  jernbanelinje Hellvik - 
Launes 

516643 Reguleringsplan gang- og sykkelveg gammel jernbanelinje Hellvik - Launes - 
forlenget høringsfrist 

239384 Vedr. reguleringsendring Eide Maurholen - Hellvik jernbanestasjon, turvei langs 
den gamle Jærnbanetraseen m.m. 

499588 Vedrørende behov for oppdatering av forvaltningsplan for del av Jærbanen og 

514410 Uttalelse til regulering gang- og sykkelvei på gammel jernbanelinje Hellvik - Launes 

515281 Uttalelse til reguleringsplan for gang- og sykkelvei på gammel jernbanelinje Hellvik 



- Launes 

239421 Uttalelse til reguleringsendring for del av Maurholen gnr. 5 bnr. 10 m.fl. - 
Jærbanen 

513075 Uttalelse til reguleringsplan gang og sykkelvei - gammel jernbanelinje Hellvik - 
Launes 

242338 Uttale til forslag til reguleringsendring - jernbanestasjonen, turvei langs den gamle 
Jærbanetraseen Eide - 

508782 Uttalelse til reguleringsplan for gang- og sykkelvei på gammel jernbanelinje Hellvik 
- Launes 

239085 Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg vedr. reguleringsendring 
Maurholen gnr. 5 bnr. 10 

514414 Merknader til reguleringsplan for gang- og sykkelveg på gammel jernbanelinje 
Hellvik - Launes 

514418 Salg av Launes vokterbolig 

238537 Uttalelse til reguleringsendring Eide - Maurholen - Hellvik, jernbanetraseen 

240200 Reguleringsendring Eide - Maurholen - Hellvik, jernbanestasjonen, turvei m.m. - 
innspill 

241161 Uttalelse vedr reguleringsendring Eide - Maurholen - Hellvik 

241162 Hytteeiendom gnr. 7 bnr. 168 og 66 

267331 Reguleringsendring Eide - Maurholen - uttalelser/merknader fra eier av gnr. 7 bnr. 
168 og gnr. 7 bnr. 66 

317760 Reguleringsendring Eide - Maurholen - Hellvik - ber om befaring av eiendommene 
gnr. 7 bnr. 168 og 66 

317761 Kopi av brev fra Dalane Energi IKS til Jens Kristian Bjørnå 

460029 Reguleringsendring Eide - Maurholen, Hellvik - vedrørende gnr. 7 bnr. 168 og 66 
beliggende i planområdet 

513736 Uttalelse i reguleringssak gang og sykkelvei Hellvik - Launes 

513740 Korrigering av brev - uttalelse i reguleringssak gang og sykkelvei Hellvik - Launes 

 
 
 


