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Saksnummer Utvalg Møtedato 

023/17 Planteknisk utvalg 14.02.2017 

016/17 Kommunestyret 20.02.2017 

 
 

Detaljregulering for boliger gnr. 2 bnr. 24, 34, 43, 45 og 78 m.fl. - Færevik, 
Ørnekula 2. gangsbehandling 
 

Sammendrag: 
Forslag til detaljregulering for boliger gnr. 2 bnr 24,34, 43, 45 og 78 m.fl. - Færevik, Ørnekula har vært 
til offentlig ettersyn og fremmes nå for endelig behandling. Planen tilrettelegger for utbygging av 
totalt 12 eneboliger, garasjer og en privat småbåthavn med 12 båtplasser og tilhørende redskapshus. 
Hele planområdet er på 51,6 daa. Rådmannen viser til at det er fremmet innsigelser fra 
Fylkesmannen og Statens vegvesen, men at disse er ryddet av veien eller etterkommet i det justerte 
planmaterialet jfr. fremlegg til vedtak. Referat fra drøftingsmøtene er lagt ved. Rådmannen anbefaler 
at planen blir vedtatt i tråd med fremlegg til vedtak. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til detaljregulering for boliger, småbåtanlegg, molo m.m gnr. 2 bnr 24,34, 43, 45 og 78 m.fl. - 
Færevik, Ørnekula med kart sist revidert 25.01.2017, bestemmelser sist revidert 23.01.2017 og 
planbeskrivelse datert 13.01.2017 vedtas som fremlagt. 
 
Andre forhold: 
Planbeskrivelsen må oppdateres i tråd med fremlagte plan og bestemmelser. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12. 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 14.02.2017 
 
PTU - behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 
PTU-023/17 vedtak: 
 



Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
Forslag til detaljregulering for boliger, småbåtanlegg, molo m.m gnr. 2 bnr 24,34, 43, 45 og 78 m.fl. - 
Færevik, Ørnekula med kart sist revidert 25.01.2017, bestemmelser sist revidert 23.01.2017 og 
planbeskrivelse datert 13.01.2017 vedtas som fremlagt. 
Andre forhold: 
Planbeskrivelsen må oppdateres i tråd med fremlagte plan og bestemmelser. 

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

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Møtebehandling fra Kommunestyret 20.02.2017 
 
KS - behandling: 
Votering: 
Innstilling fra planteknisk utvalg enstemmig vedtatt. 

 
 
 
KS-016/17 vedtak: 
 

Forslag til detaljregulering for boliger, småbåtanlegg, molo m.m gnr. 2 bnr 24,34, 43, 45 og 78 
m.fl. - Færevik, Ørnekula med kart sist revidert 25.01.2017, bestemmelser sist revidert 23.01.2017 
og planbeskrivelse datert 13.01.2017 vedtas som fremlagt. 
 
Andre forhold: 
Planbeskrivelsen må oppdateres i tråd med fremlagte plan og bestemmelser. 
 
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: 
 
 

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


Andre opplysninger / fakta i saken: 
 
 
 
Forslag til detaljregulering for boliger gnr. 2 bnr 24,34, 43, 45 og 78 m.fl. - 
Færevik, Ørnekula - 2. gangsbehandling 
 

1. Innledning og bakgrunn for planarbeidet 
Forslag til detaljregulering for boliger gnr. 2 bnr 24,34, 43, 45 og 78 m.fl. - Færevik, Ørnekula hvor en 
ønsker å etablere boliger med tilhørende funksjoner.  
 
Planområdet ligger innforbi rektangelet vist på kartet: 
 

 
 

2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er avsatt til kombinasjonsformål næring/bolig og LNF område i gjeldende 
kommunedelplan for Eigersund vedtatt i 2011.  
 
2.2 Reguleringsplan 
Det er ikke eldre reguleringsplan for området. 
 

3. Høring og offentlig ettersyn 
Planen har vært til offentlig ettersyn to ganger pga. endringer og endelig planforslag fremmes uten 
innsigelser. Det er kommet inn uttaler i forhold til varsel om oppstart. 

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

Offentlige merknader 

1.  Fylkesmannen i Rogaland · Merknad/innsigelse D 

2.  Rogaland fylkeskommune, kultur · Ingen merknad J 

3.  Statens Vegvesen · Merknad/innsigelse J 



4.  Kystverket Vest, · Ingen merknad O 

5.  Fiskeridirektoratet region Sør · Ingen merknad O 

6.  Fiskarlaget Vest · Ingen merknad O 

7.  NVE · Ingen merknad O 

8.  Felles brukerutvalg · Ingen merknad O 

Private merknader 

1.  Astrid og Anders Hovland · Merknad O 

2.  Torhild Timm · Merknad O 

3.  Pete Seglem · Merknad J 

INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1.  Fylkesmannen i 
Rogaland 

· Fremmer innsigelse til en rekke 
forhold i planen, herunder 
byggetiltak i strandsonen, 
manglende utredning knyttet til 
sikkerhet, byggehøyder og 
plassering av ny bebyggelse m.m. 

D Rådmannen viser til vedlagte referat 
fra drøftingsmøter med 
Fylkesmannen og at endringene er 
innarbeidet i revidert kart og 
bestemmelser.  

2.  Rogaland 
fylkeskommune, 
kultur 

· Ingen merknad O Tas til orientering 

3.  Statens Vegvesen · Tiltak i tilknytning til fylkesveien 
skal gis en teknisk utforming iht. 
krav stilt i gjeldende håndbøker 
«N100 Veg- og  gateutforming» og 
«V121- Geometrisk utforming av 
veg- og gatekryss». 

· Eksisterende avkjørsel på gnr/bnr 
2/43 må reguleres som stengt på 
plankartet. 

Det må sikres i 
reguleringsbestemmelsene at 
eksisterende avkjørsel fra 
gnr/bnr 2/43 stenges fysisk når 
ny atkomst f_KV1 til 
boligområdet er ferdigstilt. 

J 

 
 
 
 
 
 
 
J 

 
 
 
 
 
 

Dette er innarbeidet i reviderte kart 
og bestemmelser. 

 
 
 
 
 
 
Dette er innarbeidet i reviderte kart 
og bestemmelser. 

 
 
 
 
 



· Frisiktsoner og kurveradius for 
avkjørsel f_KV1 skal målsettes på 
plankartet. 

· Ved varsel om oppstart av planen 
uttalte Statens vegvesen at 
gjeldende forskrift T-1442; 

Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging, må 
legges til grunn ved 
planleggingen. I kommunens 
saksutredning står det at det i 
reguleringsbestemmelsene 
stilles krav til støy iht. T-1442. Vi 
kan ikke se at dette er tatt med i 
bestemmelsene. 
Bestemmelsene må revideres. 

· Det må reguleres inn et 3 meter 
bredt belte langs fv. 65 med 
formålet «annen 

veggrunn». Arealet skal sikre 
mulighet for drift og vedlikehold 
og ev. framtidig 
veiutbedring. 

 
 
J 

 
 
J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 

 
 
 

 
 
Dette er gjort i revidert kart. 

 
 
Det er innarbeidet i reviderte 
bestemmelse datert 23.01.2017 at  
krav til innendørs og utendørs 
støygrenser i tråd med 
støyretningslinjer i 
T‐1442\2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er innarbeidet i reviderte kart. 

4.  Kystverket Vest, · Ingen merknad O Tas til orientering 

5.  Fiskeridirektoratet 
region Sør 

· Ingen merknad O Tas til orientering 

6.  Fiskarlaget Vest · Ingen merknad O Tas til orientering 

7.   · Ingen merknad O Tas til orientering 

8.  Felles brukerutvalg · Ingen merknad O Tas til orientering 

Private merknader 

1.  Astrid og Anders 
Hovland 

· Ingen merkand, men planen må 
ikke være til hinder for ev. senere 
utbygging av gnr. 2 bnr. 33. 

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering og viser til at 
eiendommen i sin helhet er LNF 
område. 

2.  Torhild Timm · Ber om at de to nye boligene i BF6 
tas ut av planen, ev. at høyden 
reduseres med en etg. 

 
 
 
 

· Ber om at bestemmelsen for BF5 

D 

 
 
 
 
 
 
 
N 

 

Rådmannen viser til at de vil ligge 
om lag 23 meter fra bolighuset på 
2/45 og vil ta litt utsikt mot øst, 
mens ingen utsikt mot sør og vest 
som er viktig både når det gjelder 
utsikt og sol. Viser til at høyden er 
justert ned fra 10 m til 8,5 m pga. 
innsigelse fra Fylkesmannen i 
Rogaland.  
Viser til at bygningene i 2/45 er 
eksisterende bygninger som inngår i 



som gjelder plassering tas ut. 

 
 
 
 

· 2/153 har ikke veirett for 
motorisert ferdfsel over den 
eksisterende private vegen 

 
 
 
 
 
 

· Ønsker at Lekeplassen skal være 
offentlig tilgjengelig. 

 
 
 
 
 

· De planlagte boligene i BF1-BF3 har 
nå en mønehøyde som er 8 meter 
høyere en vårt hus som ligger 10 
meter fra de planlagte boligene. 
Det vil si at de er høyere enn ved 
forrige høring. 

 
 
 
 
 
O 

 
 
 
 
 
 
 
 
N 

 
 
 
 
 
 
N 

planen. Det vurderes ikke som 
ønskelig å gjøre endringer i forhold 
itl dette, da en vurderer at planen gir 
tilfredsstillende løsninger for 
planområdet. 
Viser til at adkomsten til 2/153 i 
utgangspunktet er regulert i 
detaljregulering 20060003 - Midbrød 
del av G/Bnr 2/20 (16-25). Det er 
ikke vist avkjørselspil til denne 
eiendommen i planforslaget fra 
tiltakshaver. Rettigheter er av 
privatrettslige forhold og berøres 
ikke av reguleringsplanen. 
Den er regulert til felles lekeplass og 
en vurderer at dette ivaretar 
hensynet bak reguleringsplanen på 
en tilfredsstillende måte. Viser her til 
at veien er felles og at derfor 
kommunen ikke skal ta over veg, 
lekeplass eller andre formål i planen. 
En viser til at høyden på boligene er 
redusert pga. innsigelse fra 
Fylkesmanen og der høyden er 
påført som maksimal kotehøyde – 
TM i bestemmelsene står for topp 
møne. Videre er det pressiert at 
høyden på nye bygg maksimalt kan 
være 8 meter. En viser til at høyden 
på ny bebyggelse i BF6 også er 
redusert pga. innsigselen fra 
Fylkesmannen og høyden settes til 
8,5 meter og topp mønehøyde 
justeres tilsvarende. 

3.  Pete Seglem · Viser til at kravene fra Statens 
Vegvesen vil etterkommes. 

O Tas til orientering. 

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene 
innstille på at planen vedtas med kart datert 25.01.2017 og bestemmelser sist revidert 23.01.2017. 
 

4. Presentasjon av planområdet 
Planområdet ligger på Nordre Eigerøy i Eigersund kommune, ved Færevik. Området ligger på 
nord/østsiden av Ytstebrødveien (Fv 65) og strekker seg ut til sjøen. 
Terrenget i planområdet er variert, fra relativt bratt til flatere partier.   
 



 
 

5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Størrelsen på hele planområdet er 51,6 daa.. Plankartet viser hvor planområdet befinner seg. 
Hensikten med reguleringsendringen er å åpne opp for boligbebyggelse med tilhørende funksjoner, 
noe som vurderes som positivt og er i tråd med kommuneplanen. Planforslaget legger til rette for 
detaljregulering av totalt 12 eneboliger, garasjer, lekeplass, 
fellesområde, båthavn, båthus og sjøbod/naust. 

 
 
5.1 Eksisterende bebyggelse 
Eksisterende bolig på 2/45 videreføres og annen boligbebyggelse forutsettes fjernet. Dette er boliger 
som tidligere er brukt av forsvaret..  
  
5.2 Ny boligbebyggelse 
De nye boligene er planlagt som frittligende eneboliger, de fleste i 2 etasjer + sokkel. Plasseringen av 
boligene er gjort med vekt på at så mange som mulig av boligene skal ha utsikt mot sjøen. Det 
skrånende terrenget i området bidrar til at de fleste boligene får utsyn mot Færevika og sjøen. 
Boligenes orientering mot sør er også gunstig med tanke på belysning av oppholdsrom og 
uteområder. 
 
I felt BF1 –BF3 planlegges det 9 eneboliger på inntil 250 m2 BRA. Disse eneboligene ligger vendt 
nord‐øst til sørvest 4 på rad i den øvre del av boligområdet, og 5 på rad i den nedre del av 
boligområdet. I felt BF4 som ligger lengst øst, åpnes det for en enebolig på inntil 400 m2 BRA med 



topp møne på kote 23,9. I felt BF6 åpnes det for to eneboliger på inntil 275 m2 BRA vmed topp møne 
på henholdsvis kote 13 og 14. Alle høyder på nye bygg i planområdet er redusert etter høringen pga. 
innsigelse. 
 
Det planlegges med romslige tomter, og slik prosjektet foreligger vil utnyttelsesgrad ligge på under 
25 %‐BYA. 
 

 
 
5.2.1 Volum, dimensjoner og materialbruk 
Planen redegjør i tilstrekkelig grad for ny bebyggelse på tomtene. 
 
5.3 Avkjørsel og frisikt 
Planforslaget legger opp til at den nordre avkjørselen fra fv. 65 til gnr. 2 bnr. 43 blir fjernet, slik at 
fremtidig adkomst til planområdet kun vil skje fra avkjørsel ved gnr. 2 bnr. 116. 
Planen legger opp til en utvidet bruk av området, og avkjørselen skal etableres med kryssutforming. 
Avkjørsel mot fv. 65 vil ha en frisiktsone på 6x69 m, samt en radius på minimum 6,0 m. Planen er 
jusret i forhold til innsigelse fra Statens Vegvesen. 
 
5.4 Energibruk 
Tiltakshaver opplyser at boligene skal ved prosjektering/ oppføring tilfredsstille minimums krav til 
tetthet/ isolering, dette til en hver tid gjeldende forskrifter. Dette tilsvarende også med hensyn til 
oppvarming der en bl.a. legger opp til å hente varme fra sjøen med egne felles varmesentral.   
 
5.5 Byggelinjer 
Byggelinjer er vist i planen på en tilfredsstillende måte. Fv. 65 har status som holdningsklasse 3 
(mindre streng holdning) når det gjelder avkjørsler. 
Det foreslås en byggegrense på 15 meter. 



 
5.6 Båthavnen 
Båthavnen skal ligge på nordsiden av Færevik i ly av Ørnakulaholmen. I dette området av kysten er 
tidevannsvariasjonen liten, men de meteorologiske effektene kan være store. De viktigste 
meteorologiske effektene som påvirker vannstanden er vind og luftrykk. Pålandsvind stuver vann opp 
mot kysten, mens inn i bukter og viker kan oppstuvingseffekter være større på grunn av kyst‐ og 
undervannstopografi. Innvirkning av bølger og strøm vil være størst når det inntreffer både hardt vær 
og høyt tidevann samtidig. Det er også nødvending å ta i betraktning 100 års bølgen og 10 års 
vann‐nivå når fast eller flytende anlegg i sjøen skal dimensjoneres.  
 
Før det gis byggetillatelse til tiltak ved sjøen i områdene UN, FSS og SH1 og SH skal avbøtende tiltak 
fastsettes i forhold til å gi tilstrekkelig sikkerhet legges til grunn for prosjektering jfr.  rapportene 
«Bølgevurdering og oppskyllingsestimat ved Ørnekula datert 13.mai 2015 / 01 med dokumentkode 
712898-RIMT-RAP-001» og «Ørnekula – havnivå datert 15. desember 2014 / 00 med dokumentkode: 
217523-RIM-RAP-01». 
 
Før det kan etableres båtplasser i SH1 skal det foreligge en fagkyndig vurdering av i hvilke periode 
båter kan ligge trygt på sjøen innforbi SH. Det må i denne forbindelse også redegjøres for hvor båter 
kan lagres trygt i forhold til vannstand og bølgeoppskyll. 
 

6. Tematisk konsekvensvurdering og risiko og sårbarhetsvurdering 
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger knyttet 
til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller planen. Dette vil bedre synliggjøre 
fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen er basert på ulike 
temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om oppstart 
m.m.  
 
En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn rekkefølgekrav eller 
at arealet justeres slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for konfliktfylt og det blir ikke lagt 
inn i kommuneplanen. Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt 
eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene ev. at det ikke legges inn.  
 
Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor.  

 
 

6. Teknisk infrastruktur 
 
6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
Parkeringsløsningen i området blir hovedsakelig parkering på egen tomt, med krav om minimum 2 
parkeringsplasser per bolig. Disse kan plasseres i garasje eller carport, eventuelt bygges inn i boligen. 
I tillegg skal det opparbeides 5 gjesteparkeringsplasser ute ved veien, 
 
Den delen av veien som reguleres til felles adkomst skal ikke tas over av Eigersund kommune. Disse 
skal vedlikeholdes av grunneierne i området. 



 
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.  Kollektivtrafikk er godt tilrettelagt på 
Hovlandsveien, med bl.a. busstopp/ skur like ved. Det er avsatt annen veggrunn langs fylkesvegen. 
 
Det er ikke mulighet for gjennomkjøring i området, kun kjøring til eiendommene.  
 
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  

Det skal også legges til rette for å koble eksisterende bebyggelse på nytt offentlig vann‐ og 
avløpsanlegg. 
 
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  

Er ivaretatt ved at kabler og lignende skal legges i bakken. 
 
6.6 Avfallshåndtering 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Avfallsbehandling X  1 1 Gul  

Det er vist areal for avfallshåndtering.  
 

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. Boliger og 
uteområder innenfor planområdet skal planlegges etter prinsippene om universell 
utforming. Samtlige av boligene i felt BF1 – BF3 kan bygges som tilgjengelige boliger ihht. TEK‐10. 
Kjøreveg KV2 som fører frem til boligene skal ha stigning på maksimalt 1:20. 
 

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  

I planforslaget er det foreslått regulert et 1237 m2 stort område til felles lekeplass. Dette området 
har en sentral beliggenhet i feltet med god synskontakt til samtlige boliger. Området er tilstrekkelig 
stort til å gi plass til flere forskjellige leke‐ og oppholdsfunksjoner. Et område på 20 daa. foreslås 
regulert til grønnstruktur ‐ naturområde. På den enkelte boligtomt skal det opparbeides 
uteoppholdsarealer på minimum 150 m2 pr bolig.  
 
Med den store lekeplassen og 20 mål friluftsområde, samt adgang til sjøen og småbåthavn, vurderes 
de planlagte boligene å få svært gode muligheter for utendørs lek og opphold i umiddelbar nærhet til 
boligen. 
 

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  3 3 RØD Ivaretatt i plankart 
og bestemmelser, 

Færevik er et område som vurderes som utsatt for værpåvirkning. Det har tidligere vært stormer i 
området som har medført ødeleggelse av bl.a. naust.   
 
Bildene viser hvordan været kan være i Færevik  under storm. 

 
 
Multiconsult AS har utarbeidet en rapport som gjør rede for springflo og havnivåstigning i området. 
Rapporten fra Multiconsult anbefaler at det i tillegg gjøres simulering av bølgeoppskyll og 



oppstuvning i havna før utbygging jfr. at det står i rapporten at det er vesentlig bølgeoppskyll i 
Færevik. Dette er ikke gjort og dette temaet er således ikke tilstrekkelig redegjort for jfr. PBL §4-3 og 
TEK10. I tillegg til selve vannstanden må en vurdere bølgehøyder som kan opptre samtidig med 
stormfloen på det aktuelle stedet. Det er bølgekreftene som ved høye sjøvannstander ofte gir de 
største skadene jfr. rapport «Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging» fra DSB.  
 
SINTEF har tidligere laget en rapport til Egersund Aqua AS i forbindelse med etablering av et 
oppdrettsanlegg på land i Færevik dvs. i naboområdet. Rapporten omhandler også bølgeforhold og 
konkluderer med at det er vesentlig bølgeoppskyll i Færevik opp til kote 4,5. 
I dette planforslaget er det kunn lagt til grunn cote +2,4 for byggverk. Dette vurderes ikke å være 
tilstrekkelig utredet. 
 
Det er lagt til grunn at før det gis byggetillatelse til tiltak ved sjøen i områdene UN, FSS og SH1 og SH 
skal avbøtende tiltak fastsettes i forhold til å gi tilstrekkelig sikkerhet legges til grunn for 
prosjektering jfr.  rapportene «Bølgevurdering og oppskyllingsestimat ved Ørnekula datert 13.mai 
2015 / 01 med dokumentkode 712898-RIMT-RAP-001» og «Ørnekula – havnivå datert 15. desember 
2014 / 00 med dokumentkode: 217523-RIM-RAP-01». 
Boliger er lagt på kote +5 og vil således ligge høyrere enn det som en tidligere har blitt beregnet for 
området. 
 
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. 

Det er av tiltakshaver vurdert at trafikken på Fv 65 forbi planområdet ikke vil generere støy over 
grensene i gjeldende retningslinjer. Dettte er ivaretatt i rekkefølgekrav i bestemmelsene jfr. krav fra 
Statens Vegvesen. 
 
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  2 3 GUL Se pkt. 9.1 



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  

Ikke gjort kjent med spesielle forhold.  
 

10. Forurensning 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Industri  X 1 1 Grønn  

Bolig  X 1 1 Grønn  

Landbruk  X 1 1 Grønn  

Akutt forurensning  X 1 1 Grønn  

Forurenset grunn   X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 

11. Viktige hensyn og arealinteresser 
11.1 Sjø og vasssdrag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

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

x  3 2 GUL  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11.2 Naturverdier og rødlistart 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sårbar flora/inngrepsfrie områder  X 1 1 Grønn 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  3 3 RØD Ivaretatt i kart og 
bestemmelser. 

Det er ifølge kulturavdelingen potensiale for kulturminner i området. Det er ikke SEFRAK bygninger 
innforbi planområdet. Viser til fremlegg til vedtak som ivaretar dette hensynet jfr. at det er krav om 
arkeologiske undersøkelser før planen kan vedtas. 
 
11.4 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Friluftsliv og rekreasjon 
(friluftsområder, LNF-F/N, friområder 
m.m.) 

 x 1 1 Grønn  

Det er avsatt 20 daa. med friluftsområde mellom boligområdet og sjøen og som ha meget god 
kvalitet og som er åpent for alle. 
 
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  

Det er lagt stor vekt på å få til landskapstilpasning av den nye bebyggelsen.  
 
11.7 Terreng og terengtilpassning 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Terreng  X 1 1 Grønn  

Det er lagt stor vekt på terrengtilpasning av de enkelte boligene, og særlig boligen på BF4 som ligger 
lengst øst i planområdet har vært saælrig fokusert på og har fått justert plassering i forhold til 
høringsutkastet. 



 
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/tilpassning 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  

Terrenget i den delen av området som foreslås avsatt til boliger, skråner mot sør‐vest, noe som gir  
gode solforhold for bebyggelsen. Området ligger innenfor Lundarviga og er dermed skjermet mot 
vind av høyere landskap i vest og øst. Området er delvis skjermet sør‐vest av Vedafjellet. 
 

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 i hovedsak 
innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder. 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 dette området er det kun vann og avløp kommunen skal overta og det vurderes derfor ikke som 
nødvendig med utbyggingsavtale kun for dette.  
 

13. Naturmangfold 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Naturmangfold  X 1 1 Grønn 1.  

Viser til saksutredningen ovenfor 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. 
 

14. 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 med de endringer som er 
gjort i kart og bestemmelser ivaretar hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende 
måte.  
 
Dette er et område som delvis er ubebygd og gir derfor mulighet for å tilnærme seg området på en 
god måte. Denne planen har tilstrekkelig areal til å skape et godt bomiljø for de 12 nye boligene 
samtidig som en ivaretar hensynet til omgivelsene. Viser til at kart og bestemmelser er justert pga. 
innsigelser fra henholdsvis Statens Vegvesen og Fylkesmannen i Rogaland. 
 
Rådmannen viser til at forholdene knyttet til vannstand, bølgeoppskyll m.m. er vurdert og 
innarbeidet i kart og bestemmelser. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt i tråd med fremlegg til vedtak. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente.  
 

Alternative løsninger:  
Forslag til detaljregulering for boliger, småbåtanlegg, molo m.m gnr. 2 bnr 24,34, 43, 45 og 78 m.fl. - 
Færevik, Ørnekula med kart sist revidert  og bestemmelser sist revidert vedtas med følgende 
endringer: 
 



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