
 

Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak 
Dato:  18.12.2017 
Arkiv: : PL - 19860008, FA - L12, 
GBR - 47/90, GBR - 47/239 
Arkivsaksnr.: 17/743 
Journalpostløpenr.: 17/35855 

Avdeling: 
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E-post: 

Sentraladministrasjonen 
Plankontoret 
Magne Eikanger 
Planrådgiver 
51 46 83 24 
magne.eikanger@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Utvalg Møtedato 
006/18 Planteknisk utvalg 16.01.2018 
 
 
Reguleringsendring for Elgjebakken - Sjukehusveien m.m (11-8) Første gangs 
behandling 
 
Sammendrag: 
En har mottatt forslag til reguleringsplan for næringsbygg med tilhørende anlegg på gnr. 47 bnr. 90 
m.fl. på Eide. Det legges opp til bygging av en kontorblokk med inntil åtte etasjer og et tilliggende 
parkeringshus med to etasjer pluss parkering på taket. For resten av planområdet er 
reguleringsplanen i hovedsak en opptegning av gjeldende reguleringsplaner / nåværende situasjon 
og en videreføring av gjeldende reguleringsbestemmelser. En vurderer at planen i hovedsak ivaretar 
de hensynene som er sentrale når det gjelder denne type reguleringsplaner. Tiltakshaver har i planen 
søkt å finne en hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper slik at utbyggingen vil ivareta 
hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. Det er kommet inn seks 
offentlige uttalelser i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsendringen. Det er ikke 
kommet inn noen private uttalelser. 
 
Det finnes argumenter både for og mot å tillate en så høy bygning på dette stedet. Blant 
argumentene for, er det forhold at bygningen ligger tett inntil jernbanestasjonen / jernbanelinjen. 
Dersom det er noen områder i Egersund der en så høy bygning kan aksepteres, er dette området ett 
av dem. Blant argumentene mot, er at den delen av bygningen som er over to etasjer vil ta utsikt fra 
og gi skyggevirkning for boliger i nærområdet. Dersom det samme bruksarealet hadde vært fordelt 
på f.eks. fire etasjer, ville bygningen tatt mindre utsikt fra noen boliger og medført mindre 
skyggevirkning, mens andre boliger ville fått større utsiktstap og mer skygger enn det den foreslåtte 
løsningen vil gi.  
 
Rådmannen anbefaler derfor under tvil at Planteknisk utvalg vedtar å legge reguleringsplanen ut til 
offentlig ettersyn slik plandokumentene nå foreligger. Dersom Planteknisk utvalg velger å legge 
planforslaget ut på offentlig ettersyn / høring, vil det ventelig komme inn reaksjoner fra parter i 
planområdet. Rådmannen vil foreta en ny vurdering etter høring og foreta en nøye vurdering av 
høringsuttalelsene, og en vil signalisere at rådmannens konklusjon ved andre gangs behandling av 
planforslaget vil kunne bli at kontorbygningen ikke kan ha så mange etasjer som det som nå er 
foreslått. 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Forslag til reguleringsplan for Elgjebakken – Sjukehusveien m.m., med bestemmelser sist revidert den 
05.12.17, plankart datert den 05.12.17, planbeskrivelse sist revidert den 08.12.17, trafikal vurdering 



datert den 03.12.17, støyvurdering datert den 08.12.17 og illustrasjonsprosjekt legges ut til offentlig 
ettersyn og sendes på høring slik de nå foreligger. 
           
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 
 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 16.01.2018 
 
PTU - behandling: 

· Det ble gjennomført befaring i saken i forkant av møtet. 
· Roald Eie (FrP) tok opp sin habilitet og trådte ut jf. fvl § 6, 1 ledd bokstav a idet han er part i 

saken. Det var ikke vara i saken og utvalget var 10 representanter under behandling av saken. 
Utvalget fant enstemmig Eie for inhabil. 

 
Votering: 
Administrasjonens innstilling enstemig vedtatt.  
 
 
 
PTU-006/18 vedtak: 
 
Forslag til reguleringsplan for Elgjebakken – Sjukehusveien m.m., med bestemmelser sist revidert den 
05.12.17, plankart datert den 05.12.17, planbeskrivelse sist revidert den 08.12.17, trafikal vurdering 
datert den 03.12.17, støyvurdering datert den 08.12.17 og illustrasjonsprosjekt legges ut til offentlig 
ettersyn og sendes på høring slik de nå foreligger. 
 
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: 
Planteknisk utvalg avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ikke. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Ingen. 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Detaljreguleringsplan for Elgjebakken – Sjukehusveien m.m. 1. gangsbehandling 
 
Plankontoret har mottatt forslag til detaljregulering for deler av Eide, hvor tiltakshaver ønsker å 
regulere en kontorblokk med inntil åtte etasjer og tilliggende parkeringshus med to etasjer pluss 
parkering på taket. For resten av planområdet er planen i hovedsak en opptegning av gjeldende 
reguleringsplaner / nåværende situasjon og en videreføring av gjeldende reguleringsbestemmelser. 
Planområdet ligger i hovedsak innenfor rektangelet vist på kartet: 
 

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


 
 
2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er vist som nåværende Byggeområde for boliger, næringsområde KL 16 og offentlig 
tjenesteyting i gjeldende kommuneplan. 
 

 
 
2.2 Reguleringsplan 
Området er i dag dekket av fire reguleringsplaner. Se nedenstående utsnitt. I tillegg til det som 
fremkommer på nedenstående figur, er også eiendommene vest for Elganeveien regulert til boliger. 
 



 
 
3. Varsel om regulering 
Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter og 
oppstart er kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens hjemmesider. Dette er så langt en kan se 
gjort i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.  
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 

Offentlige merknader 
1 Fylkesmannen i Rogaland  Merknader J / O 
2 Rogaland fylkeskommune, 

regionalplan 
Merknader N / O 

3 Rogaland fylkeskommune, 
kulturseksjonen 

Merknader J 

4 Statens vegvesen Ingen merknader O 
5 Bane NOR Merknader J / O 
6 Felles brukerutvalg Ingen merknader O 
Private merknader 

  Ingen    

 
INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 
Offentlige uttaler 

  Fylkesmannen i 
Rogaland 

 Regulering til bolig og butikk er 
ikke i tråd med gjeldende 
kommuneplan. 

 
 Viser til kommuneplanens 

bestemmelser når det gjelder 
lokalisering av butikker i 

J 
 
 
 
O 
 
 
 

Det foreslås ikke boliger i 
det området som 
omreguleres. Det foreslås 
heller ikke butikker.  
Tas til orientering. 
 
 
 



sentrumsområder. 
 Viser til statlige planretnings-

linjer for samordnet bolig-, areal- 
og transportplanlegging. 
Forutsetter at disse og 
kommuneplanen blir fulgt opp i 
planarbeidet, og at det ikke åpnes 
for detaljhandel eller 
dagligvarehandel i det aktuelle 
området. 

 Ev. behov for støyskjerming er 
viktig tema i planarbeidet. 

 

J 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 

Det foreslås ikke 
detaljhandel eller 
dagligvarehandel. 
 
 
 
 
 
 
 
Støy er vurdert i en 
rapport fra Sinus AS.  

  Rogaland 
fylkeskommune, 
regionalplanavdelingen 

 Anbefaler at detaljregulering 
avventes til den varslede 
rulleringen av kommuneplanen 
har avklart forholdene. 

 Boligformål på deler av området 
vil trolig ikke være vesentlig 
konfliktfylt. 

 Krav til tetthet i et så sentralt 
område bør vurderes gjennom 
kommuneplanen, ikke 
detaljregulering. 

 Etablering av butikk vil være mer 
konfliktfylt. Det vises til 
bestemmelser til kommune-
planen og til statlige 
planretningslinjer.  

 Gjør oppmerksom på muligheten 
for etablering av små nærbutikker 
som finnes for regionale planer 
for bl.a. Jæren.  

N 
 
 
 
O 
 
 
O 
 
 
 
O 
 
 
 
 
O 

Ikke aktuelt å vente så 
lenge med 
detaljregulering. 
 
 
Det foreslås ikke boliger i 
den delen av planområdet 
som omreguleres. 
Tas til orientering. 
 
 
 
Det foreslås ikke butikker. 
 
 
 
 
Tas til orientering. 

  Rogaland 
fylkeskommune, 
kulturseksjonen 

 Det befinner seg to gravhauger 
som er automatisk fredet 
innenfor planområdet. Gjennom 
planarbeidet må det legges til 
rette for fortsatt bevaring av 
gravhaugene.  

 Beskriver to alternative måter for 
framstilling på plankartet. 

 Kommer med konkret forslag til 
reguleringsbestemmelse 

J 
 
 
 
 
 
J 
 
J 

De to gravrøysene er vist 
som Hensynssone og 
Båndlegging etter lov om 
kulturminner, H730 
 
 
Er fulgt opp på 
regulerings-plankartet  
Er innarbeidet i 
regulerings-
bestemmelsene  

  Bane NOR  Det er viktig at planarbeidet 
følger opp de føringer som er lagt 
for revidering av 
kommuneplanen, jf. vedtatt 
planprogram. 

J 
 
 
 
 

Ivaretatt i planforslaget. 
 
 
 
 



 Bane NOR er positive til fortetting 
nær stasjons-området. 

 Overvann må håndteres innenfor 
planområdet og kan ikke ledes 
inn på jernbane-området. 

 Utvidelse med hensettingsspor er 
aktuelt. Det kan komme flere spor 
i bredden over dagens undergang 
i Sjukehusveien. 

 Det må påregnes at arealet 
mellom dagens spor og 
Kvidafjellveien brukes til 
jernbanerelatert virksomhet. 
Dette kan medføre støy både på 
kvelds- og nattestid. 

 Støysensitive formål som bolig må 
plasseres lengst mulig unna 
jernbanen 

 Det er viktig at det legges til rette 
for høy arealutnyttelse og 
fortetting rundt stasjonen 

 Som grunneier forutsetter Bane 
NOR at hovedatkomsten fra 
Kvidafjellveien til deres driftsbygg 
ikke endres. 

O 
 
 
J 
 
 
 
O 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
J 
 
 
J 
 
 
J 

Tas til orientering. 
 
 
Ivaretatt, jf. 
planbeskrivelsen. 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Det foreslås ikke boliger i 
det området som 
omreguleres. 
 
Ivaretatt i planforslaget. 
 
 
Avkjørselen er innarbeidet 
på plankartet. 
 
 

 
Private merknader 
 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers 
vurdering 

       

 
Rådmannen vil etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene innstille på 
at planen legges ut til offentlig ettersyn slik plandokumentene nå foreligger. Se også punkt 8 
nedenfor. 
 
Presentasjon av planområdet 
Planområdet er lokalisert på Eide, i området Egrefjellveien, Sjukehusveien mv. Planområdet består av 
nåværende bygning der Dalane energi holder til og nåværende boliger. Bygningen til Dalane energi 
forutsettes revet. Deler av planområdet er utsatt for flomfare.  
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Det ca. 75 daa store området på Eide foreslås i hovedsak regulert til boliger med tilhørende anlegg.  
Det legges opp til at store deler av dagens parkeringsplass nordvest for krysset Kvidafjellveien / 
Elganeveien bygges om til park som skal være ferdig seinest samtidig med at det gis ferdigattest eller 
midlertidig brukstillatelse til den nye kontorbygningen. 



 
5.1 Ny bebyggelse 
Det legges opp til at det kan bygges næringsbygg med tilhørende anlegg på gnr. 47 bnr. 90 m.fl. Det 
foreslås at det kan bygges en kontorblokk med inntil 8 etasjer og parkeringshus med to etasjer pluss 
parkering på taket. Se også punkt 7. 
 
6. Tematisk konsekvensvurdering og risiko- og sårbarhetsvurdering 
Gjennomgang for å synliggjøre tematiske vurderinger og dermed bedre kunne synliggjøre 
vurderinger knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne 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.  
 
Plankontoret har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn 
rekkefølgekrav 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, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene 
eventuelt at det 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. 
 
6.1 Teknisk infrastruktur 
 
6.1.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
Parkeringsløsningen for det nye kontorbygget er parkering i et 2-etasjes bygg med parkering også på 
taket, samt parkering på deler av taket over den 2-etasjes delen av kontorbygget. For 
boligeiendommene forutsettes i all hovedsak parkering på egen eiendom. 
 
Frisiktsoner er i nødvendig grad vist i planen.  
 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? 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  

 
6.1.2 Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Ulykke i av-/påkjørsler  X  1 3 Grønn  
Ulykke med 
gående/syklende  

X  1 3 Grønn  

Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  
 
Økt trafikk innebærer økt sannsynlighet for ulykker.  
 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Byggelinje mot veg X    Grønn  
Kollektivtilbud X    Grønn  

 
Det er bussholdeplass ved jernbanestasjonen.  
 
6.1.3 Vann og avløp 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vann X    Grønn  
Avløp X    Grønn  

Rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene § 4.1 når det gjelder den delen av planområdet som 
omreguleres. 
 
6.1.4 Fremføring av strøm m.m. 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Fremføring av strøm 
mv. 

X    Grønn  

Kabler og lignende skal legges i bakken. 
 
6.1.5 Avfallshåndtering 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Avfallsbehandling X    Grønn  

Ivaretas av Dalane Miljøverk IKS. 
 



6.2 Universell utforming 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? 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 TEK17 gir bestemmelser som angår universell utforming.  
 
6.3 Barn og unge / ute- og oppholdsareal 
 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? 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 
oppholdsareal 

X    Grønn  

Situasjonen for barn i området vil ikke bli negativt endret som følge av forslått reguleringsendring. 
Etableringen av en park vil være positiv. 
 
6.4. Sikkerhet og beredskap 
6.4.1 Flom 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

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

X  1 3 Grønn  

Deler av planområdet kan oversvømmes og i deler av planområdet er det fare for vann i kjeller. Disse 
områdene er vist på reguleringsplanen. I reguleringsbestemmelsene er disse forholdene omtalt i § 
3.2. 
 
6.4.2 Støv og støy 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Støv og støy X  3 1 Grønn Se merknad 

under 
Det er utarbeidet egen støyanalyse. Denne konkluderer med at det ikke er behov for 
støyavgrensende tiltak. 
 
6.4.3 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  



Skredsonekart (www.skrednett.no) viser at planområdet ikke ligger i nærheten av kvikkleireområder. 
Terrenget i området er kupert med flere bratte skrenter.  
 
6.4.4 Vær og vind 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vindutsatte områder X  2 1 Grønn  
Nedbørutsatte områder  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.4.5 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. Ivaretas av TEK 17. 
 
6.4.6 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  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
6.4.7 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.  
 
6.4.8 Strategiske områder 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vei, 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. 
 



6.4.9 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. 
 
6.5 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. 
 
6.6 Viktige hensyn og arealinteresser 
6.6.1 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. 
 

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 
rødlisteart 

 X   Grønn  

Inngrepsfrie områder  X   Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.3 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. 



 
6.6.4 Kulturminner/kulturmiljø 

Hendelse/Situasjon I 
konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Kulturminne/-miljø/ 
SEFRAK 

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.5 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. 
 
6.6.6 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. 
 
6.6.7 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  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.8 Terreng og terrengtilpasning 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Terrengtilpassede 
tiltak? 

X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.9 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I 
konflikt 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 



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

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.10 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. 
 
6.6.11 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. 
 
6.6.12 Forhold til naboer / tilpasning til omgivelser 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Konsekvenser for 
naboer 

X    Grønn  

Tilpasning til 
eksisterende omgivelser 

X    Grønn  

En bygning med inntil 8 etasjer vil ruve betydelig i området. Det forhold at den høyeste delen av 
bygningen har et tverrmål på mindre enn 30 m gjør at den delen av synsfeltet som blir dekket ikke er 
urimelig stort. Det vises her til punkt 7 og 8. 
 
6.6.13 Sol og skygge 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Sol og skygge  x   Gul  

Den planlagte bygningen vil kaste skygge på omgivelsene deler av dagen. Det vises til sol-/ 
skyggefigurer i planbeskrivelsen og illustrasjonsmappen.  
 
6.6.14 Sosial infrastruktur 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Skole X    Grønn  
Barnehage X    Grønn  

Grøne Bråden skole ligger like nord for planområdet. Lagård ungdomsskole ligger like øst for 
planområdet. Det er barnehager i nærområdet. 
 



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

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Folkehelse X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.7 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 urimelige virkninger for miljø og samfunn og at 
eventuelle avvik fra kommuneplanen ikke er av en slik karakter at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
 
Det er varslet utbyggingsavtale i forbindelse med varsel om oppstart.  
 
6.8 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. 
 
6.9 Rekkefølgekrav i planen 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Rekkefølgekrav for å 
sikre utbygging 

X    Grønn  

 
Det er stilt krav om: 

· Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur innenfor bestemmelsesområde # 1 skal være 
ferdigstilt seinest samtidig med at det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for 
nybygget. 

· Parken vest for Elganeveien og nord for Kvidafjellveien skal være ferdigstilt seinest samtidig 
med at det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for nybygget. 



 
7. Byggehøyde på kontorbygg 
Tiltakshaver foreslår at det kan bygges en kontorblokk på inntil 8 etasjer i området der Elganeveien 
går ut fra Kvidafjellveien. Det betyr at gesimshøyden blir inntil om lag 35-36 m målt fra tilliggende 
vegbane (49,5 m – 14 m). Det høyeste punktet på terrenget nordøst for den planlagte 
kontorbygningen ligger 37 moh. Selv om bygget ikke vil gå over høyeste punkt på terrenget, vil dette 
være en stor bygning som vil påvirke og endre opplevelsen av området kraftig.  
 
Bygget vil, selv om tiltakshaver har søkt å redusere ulempen, ha negative konsekvenser både for 
utsikt og solforhold jfr. planbeskrivelsen og sol og skyggediagram. Samtidig vil en ved å «samle» 
bygningsvolumet slik planforslaget legger opp til redusere noen av disse ulempene. Et av tiltakene 
som er positiv for den nærmeste boligbebyggelsen, er at dagens parkeringsplass omgjøres til 
parkområde. Dette er et område som iutgangspunktet er vist som byggeområde og kan bebygges. 
Denne bebyggelsen vil kunne hatt vesentlig større konsekvenser for boligene som blir berørt. 
Rådmannen har vurdert om det skal legges ut flere alternativer på høring, men har under tvil vurdert 
det slik at fremlagte planforslag er det som PTU må ta stilling til.  
 
8. 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 tiltakshaver har søkt å finne en 
hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der en har forsøkt å ivareta hensynet til 
omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. 
 
Det finnes argumenter både for og mot å tillate en så høy bygning på dette stedet. Blant 
argumentene for, er det forhold at bygningen ligger tett inntil jernbanestasjonen / jernbanelinjen. 
Dersom det er noen områder i Egersund der en så høy bygning kan aksepteres, er dette området ett 
av dem. Blant argumentene mot, er at den delen av bygningen som er over to etasjer vil ta utsikt fra 
og gi skyggevirkning for boliger i nærområdet. Dersom det samme bruksarealet hadde vært fordelt 
på f.eks. fire etasjer, ville bygningen tatt mindre utsikt fra noen boliger og medført mindre 
skyggevirkning, mens andre boliger ville fått større utsiktstap og mer skygger enn det den foreslåtte 
løsningen vil gi. 
 
Rådmannen anbefaler at Planteknisk utvalg vedtar å legge reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn 
slik plandokumentene nå foreligger. Dersom Planteknisk utvalg velger å legge planforslaget ut på 
offentlig ettersyn / høring, vil det ventelig komme inn reaksjoner fra parter i planområdet. 
Rådmannen vil vurdere disse nøye, og rådmannens konklusjon ved andre gangs behandling av 
planforslaget vil kunne bli at bygningen ikke kan ha så mange etasjer som det som nå er foreslått. 
 
Rådmannen har vurdert om man skulle be om at det ble lagt fram et alternativt planforslag for 
området K/T, slik at man hadde et konkret alternativ til den høyeste delen av blokka, men har 
konkludert med at dette ikke var hensiktsmessig i denne omgang. 
 
Rådmannen anbefaler at Planteknisk utvalg vedtar å legge reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn 
og sende den på høring slik plandokumentene nå foreligger. 
 
Administrasjonens vurderinger: 
Er innarbeidet i ovenstående tekst. 
 
Universell utforming: 
Ivaretatt i plan- og bygningsloven og TEK 17. 
 



Folkehelse: 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 
 
 
Alternativt forslag til vedtak:  
 
Forslag til reguleringsplan for Elgjebakken – Sjukehusveien m.m., med bestemmelser sist revidert den 
05.12.17, plankart datert den 05.12.17, planbeskrivelse sist revidert den 08.12.17, trafikal vurdering 
datert den 03.12.17, støyvurdering datert den 08.12.17 og illustrasjonsprosjekt legges ut til offentlig 
ettersyn og sendes på høring etter at følgende endringer er gjort: 
På plankartet: 
1. 
2. 
 
I reguleringsbestemmelsene: 
1. 
2. 
           
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 
 
 
 
Dokumenter vedlagt utsendelsen: 
 
 
Dokumenter unntatt offentlighet vedlagt utsendelsen (Sendes kun til møtende medlemmer): 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
573245 171205_bestemmelser 
573244 171205_plankart 
573809 Beskrivelse 
573249 Trafikal vurdering Elganeveien 1 
573808 Sinus rapport 
571287 171122_illustrasjonsprosjekt 
561600 Uttalelse - planvarsel for oppstart av arbeid med reguleringsendring gnr. 47 bnr. 

90 og 239, Kvidafjellveien/Elganeveien 
564062 Varsel om oppstart - reguleringsendring gnr. 47 bnr. 90 og 239 - 

Kvidafjellveien/Elganeveien 
571293 Uttalelse til oppstartvarsel gnr. 47 bnr. 90 og 239 - Kvidafjellveien - Elganeveien 
562379 Uttalelse  til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsendring - gnr. 47 bnr. 90 

og 239 
562529 Merknad til varsel om oppstart - detaljregulering for gnr. 47 bnr. 90 og gnr. 47 bnr. 

239 - Kvidafjellveien - Elganeveien 
559910 Uttalelse fra Felles Brukerutvalg - reguleringsendring for næringsområde for 



kontor og lager KL36 19860008 - Elgjebakken - Sjukehusveien M.M (11-8) 
 
 
 


