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Saksnummer Utvalg Møtedato 
043/18 Planteknisk utvalg 13.03.2018 
 
 
Reguleringsplan for nedre del av Lundeåna gnr. 46 bnr. 31 m.fl. (Damsgaard 
bru - Granholmen). Første gangs behandling 
 
Sammendrag: 
En har mottatt forslag til reguleringsplan for flomsikring av nedre del av Lundeåna på gnr. 46 bnr. 31 
m.fl. Det legges opp til at det kan gjennomføres nødvendige flomsikringstiltak på denne strekningen 
av Lundeåna. 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 fem offentlige uttalelser i forbindelse med varsel om 
oppstart av reguleringsendringen. Det er kommet inn en privat uttalelse. 
 
Et meget sentralt punkt i forslaget til reguleringsbestemmelser er § 4.10 «Nødvendige 
flomsikringstiltak er tillatt innenfor hele planområdet. Flomsikringstiltak skal dimensjoneres for 200 
års flom.» 
 
Rådmannen anbefaler at Planteknisk utvalg vedtar å legge reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn 
slik plandokumentene nå foreligger.  
 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Forslag til reguleringsplan for nedre del av Lundeåna med bestemmelser datert den 20.11.17, 
plankart datert den 09.02.18 og planbeskrivelse datert den 09.02.18, legges ut til offentlig ettersyn 
og sendes på høring slik de nå foreligger. 
           
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10. 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 13.03.2018 
 
PTU - behandling: 
Forslag fra Kjell Vidar Nygård (Høyre) 
«Det sees på muligheten for å anlegge 4 skråplasser for parkering slik gårdseier beskrev ved 
befaring.» 
 



Det ble foretatt befaring i saken. 
                                                                      ---- 0 ---- 
Votering: 
Nygårds forslag vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer (Tove H.Løyning og Anders Ege,AP+FRP). 
Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
PTU-043/18 vedtak: 
 
Forslag til reguleringsplan for nedre del av Lundeåna med bestemmelser datert den 20.11.17, 
plankart datert den 09.02.18 og planbeskrivelse datert den 09.02.18, legges ut til offentlig ettersyn og 
sendes på høring slik de nå foreligger med følgende endring: 
Kart: 
Det sees på muligheten for å anlegge 4 skråplasser for parkering slik gårdseier beskrev ved befaring. 

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

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

 
 
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 nedre del av Lundeåna gnr. 46 bnr. 31 m.fl. 1. gangsbehandling 
 
Plankontoret har mottatt forslag til detaljregulering for nedre del av Lundeåna, hvor tiltakshaver 
Eigersund kommune ønsker å legge til rette for flomsikringstiltak. For resten av planområdet er 
planen i hovedsak en opptegning av gjeldende reguleringsplaner / nåværende situasjon og en 
videreføring av gjeldende reguleringsbestemmelser. Planområdet ligger 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, LNF-område og næringsområde FKB 
23 i gjeldende kommuneplan. Deler av området er vist med flomfare. 
 

 
 
2.2 Reguleringsplan 
Området er i dag dekket av fire reguleringsplaner. Se nedenstående utsnitt.  
 

 
 



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/E/D 

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

regionalplan 
Merknader E 

3 Rogaland fylkeskommune, 
kulturseksjonen 

Merknader J / E 

4 Statens vegvesen Ingen merknader E 
5 NVE Merknader J / E 
    
Private merknader 

 6 Beboere i Nedre Sandbakk-
veien og Elverhøyveien 

 Merknader N 

 
INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 
Offentlige uttaler 

  Fylkesmannen i 
Rogaland 

 Det må foretas en vurdering etter 
naturmangfoldsloven §§ 8-12, jf. 
lovens § 7. Konsekvensene av 
flomsikringstiltaket for 
naturverdier må utredes. 
Hensynet til naturmangfoldet må 
sikres i planbestemmelser som 
gjelder både under og etter 
gjennomføring av tiltak. 

  

Det må vurderes om tiltaket 
er konsesjonspliktig i henhold 
til vannressurslovens § 8. 
Dersom tiltaket ikke er 
konsesjonspliktig, skal saken 
behandles etter lakse- og 
innlandsfiskeloven med 
tilhørende forskrift. 
 
Etter forskrift om fysiske 
tiltak i vassdrag har 
fylkeskommunen ansvar for 
ikke-anadrome vassdrag og 
fylkesmannen for anadrome 
vassdrag. 

J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 

Vurdering av natur-
mangfoldet er gjennomført 
i forbindelse med allerede 
omsøkte tiltak i og ved 
elva. I reguleringsbestem-
melsene er det tatt med en 
bestemmelse i § 8 som 
gjelder ivaretakelse av 
naturmangfoldet. 
 
 
 
 
Dersom tiltaket ikke er 
konsesjonspliktig, må det 
fremmes søknad i henhold 
til lakse- og 
innlandsfiskeloven. 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 
 
 



 
 Man minner om at inngrep i 

kantsonen langs vassdrag krever 
søknad om dispensasjon som 
behandles av fylkesmannen. 

 

 
 
J 

 
 
 
Søknad om dispensasjon 
for inngrep i kantsonen må 
fremmes, uavhengig av 
reguleringsplanen. 

  Rogaland 
fylkeskommune, 
regionalplanavdelingen 

Man vil legge vekt på at 
planen utformes slik at 
flomsikringen så langt det er 
mulig ikke blir en visuell eller 
fysisk barriere mot elva, men 
at det søkes løsninger som 
gjør elva tilgjengelig ved 
normal vannføring. Der elva i 
dag har en naturlig kantsone, 
bør denne bevares.  
 
Det henvises for øvrig til brev 
datert 30.06.16 og 04.02.16 
der man har uttalt seg om 
flomsikringstiltakene.  
 
Flomsikringstiltak på land og i 
vann må ta tilbørlig hensyn til 
det som er formelt vernet, og 
gis en utforming og 
materialbruk som er tilpasset 
og passer inn i 
bevaringsområdet.  
 
Innsendt 
dispensasjonssøknad vil bli 
besvart i eget brev. 
 

 Inngrep i vassdraget i tillegg til 
reguleringsplan krever konsesjon 
etter vannressursloven eller 
behandling etter forskrift om 
fysiske tiltak i vassdrag. 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
E 
 
 
E 

Tas til etterretning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning 
 
 
Tas til etterretning 

  Rogaland 
fylkeskommune, 
kulturseksjonen 

Det henvises til brev datert 
30.06.16 og 04.02.16 der 
man har uttalt seg om 
flomsikringstiltakene i 
forhold til kulturminner.  
 
Flomsikringstiltak på land og i 
vann må ta tilbørlig hensyn til 
det som er formelt vernet, og 
gis en utforming og 

E 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 

Tas til etterretning 
 
 
 
 
Reguleringsbestemmelsene 
er utarbeidet i samråd med 
byantikvaren. 
 
 



materialbruk som er tilpasset 
og passer inn i 
bevaringsområdet.  
 
Sannsynligheten for at plan-
arbeidet er i konflikt med 
automatisk freda 
kulturminner tilsier ikke 
behov for krav om 
arkeologisk registrering på 
land.  
 
Varslingskrav i forbindelse 
med funn må inntas i 
bestemmelsene. 

  
 Området er generelt vurdert til å 

ha et potensiale for funn av hittil 
ukjente verna skipsfunn og 
automatisk freda kulturminner i 
elva.  

 
 
E 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
E 

 
 
Tas til etterretning 
 
 
 
 
 
Står i regulerings-
bestemmelsene § 4. 
 
 
Tas til etterretning 

  NVE NVE vurderer om tiltak i 
vassdrag kan medføre skader 
eller ulemper for allmenne 
interesser på en slik 
måte at det oppstår konse-
sjonsplikt etter 
vannressursloven § 8. Når 
reguleringsplan omfatter de 
hensyn som 
vannressursloven skal 
ivareta, kan reguleringsplan 
erstatte konsesjon etter 
vann-ressursloven § 8, jf. §§ 
18 og 20. 
 
Faresone flom må avmerkes 
på plankartet som 
hensynssone. 
 
NVE krever at det må 
gjennomføres en vurdering 
og dokumentasjon når det 
gjelder hvilke konsekvenser 
tiltak vil ha på motsatt side av 
elva. Eventuelt kan det 
vurderes en regulerings-
bestemmelse om dette. En 
hydraulisk beregning vil 
kunne svare på eventuell 
erosjonsfare og fare for 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 

Tas til etterretning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hensynssoner er inntegnet. 
 
 
Står i regulerings-
bestemmelsene § 4.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurdering av naturmang-
foldet er gjennomført i 
forbindelse med allerede 
omsøkte tiltak i og ved 
elva. I regulerings-



undergraving av 
konstruksjoner. 
 
En må utrede forholdene for 
naturmangfoldet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En må vurdere forholdet 
mellom permanent sikring og 
sikring med organisatoriske 
tiltak. 
Blir det lagt til rette for 
tilkomst og bruk av 
vassdraget? 

 
 
 
 
 
 
J 
 
 
J 
 

bestemmelsene er det tatt 
med en bestemmelse i § 8 
som gjelder ivaretakelse av 
naturmangfoldet. 
 
 
Står i regulerings-
bestemmelsene § 9.1. 
 
Ja. 

 
Private merknader 
 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 
  Beboere i Nedre 

Sandbakk-veien og 
Elverhøyveien 

Beboere oppstrøms 
planområdet mener at 
flomsikringstiltakene kan få 
konsekvenser for deres 
eiendommer og mener på 
det grunnlag at det må 
foretas en 
konsekvensutredning. Det 
nevnes noen sitater fra NVE 
og rådmannen som de 
mener understøtter dette. 
I tillegg mener man at 
forskrift om 
konsekvensutredninger gir 
føringer for krav om KU i 
dette tilfellet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne delen av Lundeåna er 
ikke medtatt i planområdet 
verken på østsiden 
(bebyggelse i Nedre 
Sandbakkveien og 
Elverhøyveien) eller på 
vestsiden (bebyggelse i 
Nyeveien). 
Både avstanden (det 
bolighuset tilhørende 
brevskriverne som ligger 
lengst nedstrøm ligger om 
lag 90 m lenger oppe i elva 
enn det plangrensen på 
motsatt side av elva ligger) 
og høydeforskjellen mellom 
boligene i Nedre 
Sandbakkveien/Elvehøyveien 
og flomsikringstiltakene 
innenfor planområdet (200 
års flomhøyde i øvre del av 
planområdet er 11 moh., 
mens flomhøyden ved 
bolighuset til den av 
brevskriverne som ligger 
lengst nedstrøms er om lag 
13 moh.) tilsier at det er 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ønsker at deres 
eiendommer skal være med 
i planarbeidet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

usannsynlig at det ved flom 
kan bli en oppstuvning av 
vannmasser fra plan-
området helt opp til 
boligene i Nedre 
Sandbakkveien og 
Elverhøyveien på grunn av 
flomsikrings-tiltakene i 
planen. 
Det bør likevel vurderes om 
det på elvestrekningen 
oppstrøms av planområdet, 
som et eget prosjekt, bør 
foretas en vurdering av 
behov for flomsikringstiltak. 
 
Det vises til merknaden 
ovenfor. 

 
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.  
 
Presentasjon av planområdet 
Planområdet er lokalisert i nedre del av Lundeåna. Planområdet består av elva, nåværende boliger, 
institusjon og næringsbygning. Deler av planområdet er utsatt for flomfare.  
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 

1. Reguleringsendringen skal ivareta flomsikringstiltak, nye parkeringsplasser, gateparkering, samt 
2. regulere noen uregulerte områder. Videre skal planen bevare og aktivere Egersund sentrums 
3. kulturhistorisk verdifulle bebyggelse samt legge til rette for utvikling av et bymiljø innenfor en 

ramme 
4. der bebyggelsens form og dimensjon blir opprettholdt.  

 
Planområdet ligger langs Lundeåna over en strekning på ca. 0,4 km oppstrøms fra 
Damsgård bru. Lundeåna med arealer på begge sider samt Granholmen, inngår i 
planområdet. Planen omfatter et samlet areal på 27 daa i vann og på land. Arealbruken 
omfatter boliger, kontor, forretning, veier, grøntarealer og vassdrag. Den gamle 
boligbebyggelsen langs nordsida av Lundeåna er verneverdig med tilhørende 
vassdragsmiljø. 



 
Denne reguleringsplanen innebærer primært oppdatering/ajourføring av gjeldende 
reguleringsplaner opp til gjeldende planlov og tegneregler. Nye reguleringsformål og 
foretatte endringer: 

1. Flomsikringsanlegg godkjent av NVE er lagt inn flere plasser. 
2. Det er regulert inn gatetun i krysset Nyeveien/Langgaardsgate. 
3. Kantsteinsparkering er innregulert på 2 strekninger langs Nyeveien, ved søndre ende 

av B/F/K 2 og langs søndre fasade av B/F/K 1. 
4. Det er regulert inn fortau langs deler av Nyeveien. 
5. Det er regulert inn en ny bit gang-/sykkelvei i parkområde på sørsiden av Lundeåna. 
6. Det er regulert inn torg/lekeplass der det før var regulert lekeplass. 
7. Elvekanten er justert flere steder. 
8. Noe av B/F/K 2 er blitt regulert til grøntareal. 
9. Trase for gangbro til holme på sørsiden er flyttet noe vestover. 
10. Områdene o_Park12, o_Park11 med kantsteinsparkering og fortau er boligformål i 

gjeldende reguleringsplan. 
11. O_Park/Lek er innregulert i tidligere uregulert område. 
12. Stor parkeringsplass vest for F/K er delt i to deler f_P1 og f_P2. 
13. Hensynssone flom er utvidet vesentlig. 
14. Boligformål er introdusert i område B/F/K 2 som tidligere var regulert med formål 

forretning og kontor. 
Bestemmelsene for eldre gjeldende reguleringsplaner er gjennomgått og samordnet til 
ett felles dokument som gjelder for hele den foreslåtte nye reguleringsplanen . Det er 
introdusert en ny bestemmelse i § 5.2 for å ivareta flomsikringstiltakene som er lagt inn 
på plankartet. Arealformålet «Bruk og vern av sjø og vassdrag» som ikke fantes etter 
gammel planlov, er introdusert i § 8.  

 
Plandokumentene er utarbeidet i samråd med byantikvaren. 
 
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 
For boligeiendommene forutsettes i all hovedsak parkering på egen eiendom. Det legges opp til nye 
offentlige parkeringsplasser nord for Granholmen, i «Sandersvingen» og to nye offentlige 
parkeringsplasser sør for Svanedalsgården (plass til fire personbiler). 
 
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  
 
Foreslått reguleringsendring vil ikke påvirke trafikksikkerheten i nevneverdig grad. 
 

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

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

 
Det er bussholdeplasser ved busstasjonen på Gruset.  
 
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  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
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 elvepark 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. Disse områdene er vist på reguleringsplanen. Et vesentlig 



formål med reguleringsendringen er å legge til rette for flomsikring. 
 
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 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
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  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
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 1 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 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  X 1 1 Grønn  



eksplosjonsfarlig vare 
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  1 3 Grønn  

Vassdragsområder 
inkl. drikkevannskilder 
/ restriksjonsområder 

 X   Grønn  

Hensynet til vassdraget er ivaretatt i foreliggende planforslag. 
 
6.6.2 Flora / fauna 



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  

Hensynet til kulturminner er ivaretatt i planforslaget. 
 
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 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 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  

Flere flomsikringstiltak vil påvirke grunneiere og naboer, samtidig som eiendommene blir sikrere mot 
flom. 
 
6.6.13 Sol og skygge 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Sol og skygge x    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 



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  

Skolene på Husabø ligger like sør for planområdet.  
 
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”. 
 
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: 

5. Før det kan gis byggetillatelse til ny bebyggelse skal det dokumenteres av fagkyndig at 
dette kan gjøres slik at det oppfyller kravene i § 28-1 i Plan- og bygningsloven og 



avbøtende tiltak/vilkår skal evt. skisseres. Det skal i byggesaken redegjøres for hvordan 
evt. vilkår i faglig utredning er ivaretatt. Kommunen kan gjøre unntak fra dette kravet for 
mindre tiltak. Jf. reguleringsbestemmelsene § 3. 

 
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. 
 
Rådmannen anbefaler at Planteknisk utvalg vedtar å legge reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn 
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: 
Reguleringsplanen utløser ingen kostnader, men gjennomføring av flomsikringstiltak vil kunne påføre 
kommunen kostnader. 
 
 
Alternativt forslag til vedtak:  
Forslag til reguleringsplan for nedre del av Lundeåna med bestemmelser datert den 20.11.17, 
plankart datert den 09.02.18 og planbeskrivelse datert den 09.02.18, legges ut til offentlig ettersyn 
og sendes på høring etter at det er gjort følgende endringer: 
 

5. På reguleringsplankartet: 
1.  

6. I reguleringsbestemmelsene: 
1.  

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

 
 
 
Dokumenter vedlagt utsendelsen: 
 
 
Dokumenter unntatt offentlighet vedlagt utsendelsen (Sendes kun til møtende medlemmer): 
 
 



 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
585114 Reguleringsbestemmelser 20.11.17 
584545 Planforslag Elveparken 09.02.2018 
584549 Planbeskrivelse 09.02.18 
549989 Uttalelse til planvarsel for reguleringsendring med flomsikring, gnr.13 bnr. 1713 og 

gnr. 46 bnr. 31 m.fl., nedre del Lundeåne, Damsgaard bru - Granholmen 
546464 Uttalelse til reguleringsendring - varsel om oppstart - flomsikring - Lundeåne 
547975 Varsel om oppstart - reguleringsendring - flomsikring Lundåne 
545657 Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid for reguleringsendring for 

gjennomføring av flomsikring av Lundeåne 
557229 Innspill til reguleringsplan for nedre del av Lundåne gnr. 13 bnr. 1713 gnr. 46 bnr. 

31 m.fl. - Damsgaard bru - Granholmen 
544037 Kommentarer: Varsel om oppstart av planarbeid for reguleringsendring for 

gjennomføring av flomsikring av Lundeåne. 
 
 
 


