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Saksnummer Utvalg Møtedato 
104/18 Planteknisk utvalg 12.06.2018 
058/18 Kommunestyret 18.06.2018 
 
 
Reguleringsendring for næringsområde for kontor og lager KL36 19860008 - 
Elgjebakken - Sjukehusveien m.m (11-8). Andre gangs behandling 
 
Sammendrag: 
Forslag til reguleringsplan for næringsområde for kontor og lager KL 36 på Eide har vært ute til 
offentlig ettersyn og høring. 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 uttalelser fra 
5 offentlige instanser i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsendringen. Det er kommet 
inn 5 private uttalelser. Fire av de fem private merknadene går i hovedsak ut på at man ikke ønsker 
en bygning på 8 etasjer. Til sammen er det om lag 30 beboere i området som har skrevet under på 
disse merknadene. Den siste uttalelsen er på vegne av tiltakshaver. 
 
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. 
Eigersund kommune har forpliktet seg til å støtte opp om Jærbanen. 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 noen 
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 reguleringsplanen blir vedtatt slik den dokumentene nå foreligger. 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Forslag til detaljregulering for Elgjebakken - Sjukehusveien med kart revidert den 20.04.18, 
bestemmelser revidert den 03.05.18, planbeskrivelse datert den 08.12.17 vedtas. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12. 



 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 12.06.2018 
 
PTU - behandling: 
Votering: 
Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
 
PTU-104/18 vedtak: 
 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
Forslag til detaljregulering for Elgjebakken - Sjukehusveien med kart revidert den 20.04.18, 
bestemmelser revidert den 03.05.18, planbeskrivelse datert den 08.12.17 vedtas. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12. 
Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Møtebehandling fra Kommunestyret 18.06.2018 
 
KS - behandling: 

· Siw Randi Tollefsen (AP) tok opp sin habilitet og erklærte seg inhabil idet hun har en svoger 
som er part i saken, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav b, og hun trådte ut. Det fremkom ikke 
merknader til saken, og Åshild Bakken (AP) tok sete. 
                                                                              ~ o ~ 

 
· Kristin F. Hovland (SV) tok opp sin habilitet og erklærte seg inhabil idet hun er part i saken, jf. 

fvl § 6 1. ledd bokstav a, og hun trådte ut. Det fremkom ikke merknader til saken, og Martin 
Liland (SV) tok sete. 
                                                                             ~ o ~ 

 
Votering: 
Innstilling fra planteknisk utvalg enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
KS-058/18 vedtak: 
 
Forslag til detaljregulering for Elgjebakken - Sjukehusveien med kart revidert den 20.04.18, 
bestemmelser revidert den 03.05.18, planbeskrivelse datert den 08.12.17 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: 
Reguleringsplanen ble behandlet i Planteknisk utvalg den 16.01.18, sak 06/18. Følgende enstemmige 
vedtak ble fattet: 
 
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. 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Presentasjon av planområdet 

1. Planstatus for området 

Planområdet ligger inne i det stiplede rektangelet. 

 

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


Planområdet er lokalisert på Eide, nord for Kvidafjellveien og sør for Dalane videregående skole. 
   
1.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er vist som nåværende Byggeområde for boliger, næringsområde KL 36 og offentlig 
tjenesteyting i gjeldende kommuneplan. 
 

 
 
1.2 Reguleringsplaner 
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. 
 



 
 
 
2. Presentasjon av planforslaget 
Planområdet er lokalisert i området mellom Kvidafjellveien og Dalane videregående skole.  
 
Trafikkforhold 
Det ble i forbindelse med innsending av forslag til reguleringsplan med tilhørende dokumenter til 
første gangs behandling utarbeidet en trafikkanalyse. Denne ble ajourført før innsending av justerte 
dokumenter til andre gangs behandling. 

Eksisterende bebyggelse 
Det finnes en god del bygninger i planområdet i dag. Det er flere næringsbygninger og mange boliger.  
 
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.  
 
3.  Hensikt med reguleringen / omreguleringen 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for 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. 
 
4.  Forhold til overordnete planer 
Planforslaget er i tråd med overordnete planer.  
 
5. Første gangs behandling 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Planteknisk utvalg den 16.01.18, sak 006/18. Utvalget 
vedtok å fremme saken og sende planen på høring og legge den ut til offentlig ettersyn slik den ble 
fremmet. 
 
Høring og offentlig ettersyn 



Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet fra den 31.01.18.18 til den 16.03.18 og sendt på 
høring til berørte grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter med brev den 24.01.18 og 
gjort kjent gjennom annonse i Dalane Tidende den 31.01.18.18 og tilgjengelig på kommunens 
hjemmesider, med frist for merknader den 16.03.18. 
 
Det kom inn totalt 10 uttalelser ved høringen og offentlig ettersyn, hvorav ingen innsigelser.  
 
Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 
 
6. Innsendte merknader 

V.nr  Fra Innhold/tema J/N/E/O/D 
Offentlige merknader 
1 NVE Merknader J / E 
2 Bane NOR SF Merknader E 
3 Seksjon vei og utemiljø Merknader J / N / E 
4 Statens vegvesen Merknader J / N 
5 Fylkesrådmannen Merknader J / E 
    
Private merknader 
6 Geir Venes  Merknader N / E 
7 Nonsteinbakken og Kvida-

fjellveien (Nonsteinbakken 1, 
2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 
17, 21 og 24, Kvidafjellveien 
12). 

Merknader J / N / E 

8 Naboer i Elganeveien 
(Elganeveien 10 og 
16, Egrefjellveien 13). 
 

Merknader E   

9 Petter E. Seglem pva. 
Seconda AS 

Merknader J / E / D 

10 Roald og Brit Marit M. Eie Merknader N / D / E 
 
Offentlige uttaler 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 
 
 NVE NVE kan ikke se at 

kommunen har bedt om 
bistand og kan derfor ikke 
konkret uttalelse. 
 
 
 
 
 
NVE minner om at 
kommunen har ansvaret for 
at det blir tatt nødvendig 
hensyn til flom og skredfare i 
arealplaner, uavhengig om 
NVE har gitt uttalelse i saken. 

E 
 
 
 
 
 
 
J 

De aktuelle 
problemstillingene er vurdert 
i kommuneplanens 
arealdel. Ettersom detaljplan- 
forslaget er en direkte og 
uendret videreføring av 
denne, forutsettes at flom- og 
skred- fare er ivaretatt. 
 
Planen viser to typer hensyns-
soner med flomfare med 
tilhørende bestemmelser i 

 §§ 3.2 og 3.3. 



 Bane NOR Har tidligere gitt innspill til 
planen og anser disse 
som ivaretatt i planforslaget. 

E  Tas til etterretning. 

 Eigersund 
kommune, 
seksjon vei og 
utemiljø 

Trafikkanalysen som er 
utarbeidet fokuserer på 
biltrafikk til og fra 
eiendommen og beskriver i 
liten eller ingen grad 
konsekvenser for myke 
trafikanter i området. 
 
Rapporten konkluderer med 
at veinettet er robust nok til å 
tåle trafikkveksten og at det 
er planlagt færre parkerings-
plasser enn arbeidsplasser. 
Derfor må noen reise som 
fotgjenger eller syklist, evt. 
med kollektivtrafikk. Dette vil 
gi en økning av antall myke 
trafikanter. 
 
Rapporten konkluderer med 
at det meste av biltrafikken 
vil gå mot øst (2/3). Her er 
det regulert inn fortau, men 
ingen tilhørende 
rekkefølgebestem-melse. Det 
anbefales derfor 
rekkefølgebestemmelse om 
at fortauet bygges ferdig 
frem til krysset med 
Sjukehusveien før ny 
bebyggelse kan tas i bruk. 
 
Det er positivt at et større 
areal endres til park. Planer 
for parken skal godkjennes av 
Eigersund kommune, seksjon 
for vei og utemiljø. 
 
 
 
 
 
 f_Parkering langs Kvidafjell-
veien endres til o_Parkering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
N 

 
 
 
 
 
 
 

J 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 

Trafikal vurdering er utvidet 
med et nytt kapittel om 
trafikksikkerhet iht. merknad. 
 
 
 
 
Tatt til etterretning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatt inn som rekkefølge-
bestemmelse i § 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ettersom parken er et felles-
areal som skal opparbeides og 
vedlikeholdes privat, kreves 
ikke særskilt godkjenning 
utover det som normalt 
kreves i lov og 
forskrift. Ved første gangs 
behandling var parken vist 
som offentlig (med kommunal 
drift). 
 
 
Parkeringsplassen er en del av 
tomten, Elganeveien 1 og eies 
i dag av Seconda AS. Det er 
viktig for dem at disse 
plassene 
forbeholdes besøkende, 
gjester 
og kunder til nybygg i Elgane-
veien 1 og ikke til f.eks. 
pendlerparkering for 



 
 
 
Mot Kvidafjellveien er 
o_Fortau 3 med 3 m 
tilstrekkelig bredde. Parallelt 
gående o_Fortau 2 kan helt 
eller delvis inngå i f_Torg. 
 
Det er uoverensstemmelse 
mellom illustrasjonsplan og 
reguleringsplan hva angår 
trappeanlegg og uteplass og 
areal regulert til f_Torg2. 
Disse må bringes i samsvar. 
 

F_Torg 1. Her ser det ut for at 
det er planlagt to avkjørsler. Er 
de planlagt for toveistrafikk? 
Flere avkjørsler gjør området 
mer uoversiktlig for myke 
trafikanter. Det må være tydelig 
skille som hindrer parkering på 
fortau. 

Bestemmelse § 4.4.2 endres 
til: «o_Fortau (2 og 3) opp-
arbeides etter gjeldende 
norm for Eigersund 
kommune. 
Tekniske planer skal god- 
kjennes av Eigersund kom-
mune, seksjon for vei og 
utemiljø, før opparbeidelse.» 
 
Bestemmelse § 4.4.4 omtaler 
en tidligere løsning og er nå 
overflødig. 
 
Bestemmelse § 4.4.5 kan ikke 
reserveres for bygget, men 
inngår som del av offentlig 
vei og må merkes med 
offentlig 
parkering. Plassene kan 
reguleres gjennom bruk av 
tidsbegrenset parkering som 
løses i tekniske planer med 
egen skiltplan. 
 
Bestemmelse § 4.5.1 bes 
tillagt krav om at planer skal 
godkjennes av Eigersund 
kommune, seksjon for vei og 
utemiljø, før opparbeidelse. 

J 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
J 

jernbanen. 
Plassene må derfor merkes og 
skiltes for korttidsparkering. 
Dette er tatt inn i bestem-
melsene, § 4.4.4. 
 
Plankart og løsning av fortau 
er endret iht. merknad. 
 
 
 
 
Illustrasjonsplan er lagt til 
grunn og plankart er endret. 
Det er nå samsvar mellom 
plankart og illustrasjon iht. 

 merknad. 

 
 
Det er nå vist innkjøring til 
parkeringsplassen i den 
sydlige delen og utkjøring i 
den nordlige delen (små piler 
på plankartet) 
 
 
 
 
Endret iht. merknad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestemmelsen er tatt ut iht. 
merknad. 
 
 
Endret iht. merknad. 
Bestemmelsen har fått nytt 
nummer: § 4.4.4. 
 
 
 
 
 
 
 
Ettersom f_Veg 4, som denne 
bestemmelsen omhandler, er 



 
 
 Bestemmelse § 7.3.2 viser til 
«privat parkeringsplass». 
Denne finnes ikke på plan-
kartet, men det er en «felles 
parkeringsplass» til området. 
Dette må endres. 
 
Felles adkomstvei i 
bestemmelse § 7.3.3 må 

endres fra 6 m til 5 m. 

en internvei på tomten, 
kreves ikke særskilt 
godkjenning utover det som 
normalt kreves i lov og 
forskrift. 
 
Bruken av ordet «Privat» er 
knyttet til eldre reguleringer 
der dette ble brukt. Det er nå 
erstattet av «felles» som er 
iht. dagens praksis og 
standard. 

  
 Endret iht. merknad. 

 Statens vegvesen Savner en trafikkfaglig 
vurdering av trafikksikkerhet 
med fokus på myke 
trafikanter og viser spesielt til 
krysset Fv. 
44 og Kvidafjellveien som har 
en noe uheldig utforming i 
dag. Temaet bes vurdert 
nærmere. 
 
Vegvesenet etterlyser 
beregningsunderlaget for 
trafikkanalysen. 
 
Anbefaler at fortausbredder 
reguleres til 2,5 m iht. 
håndbok 

 N100. 

 

 

 

 

 

 

I en tilleggsuttalelse fra veg-
vesenet skriver de at de glemte 
et viktig faglig råd. Av hensyn til 
trafikksikkerheten for myke 

J 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 

Trafikal vurdering er utvidet 
med et nytt kapittel om 
trafikksikkerhet  
 
 
 
 
 
Dokumentene ble ettersendt 
fra Brandsberg-Dahl 21.mars  
 
 
Brandsberg-Dahl har fulgt  
gjeldende regulering av 2,0 m 
fortau på vestsiden av 
Elganeveien og 3,0 på øst-
siden. Dersom begge skal 
endres til 2,5 m vil dette 
medføre at bredden på 
Elganeveien på om lag 170 m 
lengde i nord må reduseres til 
4,5 m, eller så må Elganeveien 
legges 0,5 m inn på eiendom-
mene på østsiden på denne 
strekningen. Med forslaget 
slik det foreligger vil de to 
fortauene forbi byggetomten 
utgjøre tilsammen 5,0 m, det 
samme som regulert 
kjørebredde i Elganeveien. 
 
Tatt inn som rekkefølge-
bestemmelse i § 4.1 
 



trafikanter bør regulert fortau 
langs Kvidafjellveien på 
strekningen fra Elganeveien til 
Sjukehusveien være opp-
arbeidet før ny bebyggelse 
innenfor planområdet kan tas i 
bruk. 

 Fylkesrådmannen, 
Regionalplan-
avdelingen. 

Fylkesrådmannen støtter 
rådmannens vurdering at 
det er positivt med høy 
utnyttelse langs jernbanen 
og at dette er en god 
plassering for et høyt 
bygg. Men stiller spørsmål 
ved høyden når den får 
negative konsekvenser for 
naboene. 
 
Anbefaler ny gjennomgang av 
høyder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er positivt med 
parkerings-hus som fjerner 
bakkeparker-ing. Nærheten 
til jernbane 
tilsier at parkeringsdekningen 
begrenses. Det bør være 
bestemmelser knyttet til 
antall parkeringsplasser. 
 
Det er positivt at det 
etableres 
sykkelparkeringsplasser. 
Dette må sikres opparbeidet i 
bestemmelser og plankart. 
 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
E 
 

Ulike konsekvenser er vurdert 
mot hverandre i planarbeidet. 
Høy utnyttelse langs 
jernbanen er et rikspolitisk 
mål. For mange 
naboer vil et 8 etasjers bygg 
oppleves som negativt. Etter 
en ny og samlet vurdering har 
rådmannen kommet til at det 
anbefales at det kan bygges et 
inntil 8 etasjer bygg. 
 
Høydevurdering er 
gjennomført av Brandsberg-
Dahl i skisse-fasen og den 
konkluderer med at et slankt 
bygg på 8 etasjer og en lav 
«sokkel» gir bedre miljø-
effekter (mer sol, mindre 
skygge, mer oppbrutt og 
mindre dominerende 
bygningsvolum) enn et lavere 
bygg som må kompensere for 
arealer som tas vekk. 
Etter rådmannens 
vurdering må ikke fjerning av 
de to øverste etasjene med til 
sammen 864 m2 bruksareal 
nødvendigvis kompenseres 
ved at tilsvarende areal legges 
til i andre etasjer. Det 
planlagte bygget har over 
8.000 m2 bruksareal. 
 
Det er satt inn maks. antall 
bilparkeringsplasser i ny § 
4.2.3 
iht. merknad. 
 
 
 
 
 
Det er satt inn minste antall 
sykkelparkeringsplasser i ny § 
4.2.3 iht. merknad. 
 



Det er viktig at kommunen 
sikrer gode muligheter for 
kryssing slik at området 
kommuniserer godt med 
fremtidig sentrumsutvidelse. 

 
Tas til etterretning. Krysning 
av 
jernbanen omfattes av andre 
planer, bl.a. for Egersund 
jernbanestasjon. 

 
Private uttaler / interesseorganisasjoner 
 Geir Inge Venes, 

Elganeveien 6 
For å unngå stor trafikk i krys-
set Elganeveien/ Kvidafjell-
veien bør det vurderes om 
parkeringshuset kan ha 
tilkomst direkte fra Kvidafjell-
veien via kulvert e.l. Rush-
trafikk må ikke 
undervurderes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elganeveien benyttes som 
skolevei til skolene som ligger 
i enden av veien. I tillegg 
bruker barn i området 
fortauet til å leke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette må det tas hensyn til i 
planleggingen nå, da det vil 
bli kostbart - om ikke umulig - 
å rette opp senere. 

N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 

Det vises til trafikal vurdering 
utført av Norconsult, der 
trafikkmengder gjennom 
krysset 
Elganeveien/Kvidafjellveien er 
vurdert for både eksisterende 
og fremtidig situasjon. 
Konklusjonen viser en del 
økning av trafikk som følge av 
planforslaget (ÅDT opp fra 
194 
til 322 om morgenen og opp 
fra 
407 til 532 om 
ettermiddagen), 
men at det ikke er nødvendig 
å 
endre på adkomsten fra 
Elganeveien slik den er 
regulert 
med veibredder, geometri og 
siktforhold i dag. 
Konklusjonen er at det ikke er 
eller blir store trafikale 
problemer i krysset. 
 
Rådmannen mener at de 
løsningene som regulerings-
planen legger opp til når det 
gjelder trafikksikkerhet og 
framkommelighet for myke 
trafikanter er tilfredsstillende. 
Når deler av 
parkeringsplassen på 47/239 
omreguleres til park, vil dette 
gi muligheter for lek og 
andre utendørs aktiviteter for 
beboere og besøkende i alle 
aldre. I tillegg vil en 
opprydding 
av gang- og sykkeltraséer, 
oppgradering av utearealer 
med 
universell utforming gi en 
høyere grad av 
trafikksikkerhet langs 
nybygget i Elganeveien 1. 
 



Tas til etterretning 
 Naboer i 

Nonsteinbakken 
og Kvidafjellveien 
(Nonsteinbakken 
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 
11, 12, 13, 17, 21 
og 24,Kvidafjell-
veien 12). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det planlagte bygget vil 
medføre radikale endringer i 
etablert bo-område. 
 
 
 
 
 
 
 
Ønsker å redusere bygge-
høyde fra 8 til 6 etasjer.  
 
 
Eide-området består av 
gamle og nye boliger med 
tilhørende hager, og 
representerer gode 
bokvaliteter. 
 
Et bygg på 8 etasjer skaper 
presedens for fremtidig 
utbygging i området. 6 
etasjer kan bli stort og flott 
og samtidig ivareta et godt 
bomiljø. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
E 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
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Flere av underskriverne av 
dette brevet er verken 
hjemmelshavere, naboer eller 
gjenboere i denne 
regulerings-planen, men de 
kan likevel være part i saken 
og ha rettslig klageinteresse. 
Ettersom flere av 
brevskriverne åpenbart er 
part i saken, har administra-
sjonen ikke gått nærmere inn 
på denne problemstillingen 
foreløpig. 
 
Når man bor i tettbygd strøk 
nær et stort næringsbygg, må 
man påregne at det blir 
endringer i bygningsmassen. 
Nærheten til 
jernbanestasjonen tilsier også 
at det vil være press på 
fortetting og høyere 
utnyttelse av eiendommene. 
 
 
Tas til etterretning. Se 
merknad i punkt 10 
 
 
Den tomten der kontorbygget 
er planlagt er regulert til 
forretninger, kontor og lager. 
 
 
Høyhuset på 8 etasjer er 
plassert slik at mye av 
skyggen kastes på egen 
grunn. 
På denne måten vil bygget få 
mindre betydning for bolig-
miljøet i området. Samtidig vil 
utsiktsforhold i området bli 
berørt av høyhuset. 
Forslagsstiller har vurdert ulik 
masseoppbygging på tomten 
og 
har kommet til at et lavere 
bygg, 
med samme 
utbyggingsvolum, 
vil virke mer massivt og kaste 
mer skygge enn planforslagets 
oppbygging med en lav 
«sokkel» og et slankt tårn på 
hjørnet mot krysset 



 
Kvidafjellveien har flere 
uoversiktlige private 
avkjørsler og større 
trafikkbelastning vil svekke 
trafikksikkerheten. 
Vurdering av planforslaget fra 
kommunen etterlyses. 
 
Trafikksikkerheten for barn 
og unges i Kvidafjellveien og 
Elganeveien bør tillegges 
vekt. 
 
Fartsgrensen i Kvidafjellveien 
er 30 km/t. 
 
Overordnet veinett må 
bygges i takt med utviklingen 
av området. 

 
 
 
J 
 
 
N 

Kvidafjellveien/Elganeveien. 
 
Trafikkbelastningen i 
Kvidafjell-veien øker en del. 
Sikkerhets-tiltak som 
eksisterer og som vil bli 
ytterligere forbedret som 
følge av planforslaget anses 
som tilstrekkelig. 
 
Se merknader ovenfor. 
 
 
 
Reguleringsplanen benytter 
30 
km/t som dimensjonerende 
fart. 
 
Veinett oppgraderes og 
trafikksikkerhetstiltak 
gjennomføres i takt med 
utbyggingen som del av 
rekkefølgekravene i 

 planforslaget. 

 Naboer i 
Elganeveien 10 og 
16, Egrefjell-veien 
13 

Viser til informasjonsmøte 
holdt for naboer og 
interessenter. Det ble vist 
sol- og skyggediagrammer. 
Valg av soltidspunkt 23. juni 
var spekulativt og egnet til 
mistillit til arkitektene. 
 
 
 
   
 
 
 
Det er ønskelig kun å tillate 6 
etasjer på den høyeste delen 
av prosjektet av hensyn til 
solforhold for naboer. Det 
bør i alle fall ikke tillates 6 
etasjer over hele 
grunnarealet. 
 
Involvering av naboer er blitt 
godt ivaretatt av utbygger. 
 
Utbygger har vært mottakelig 
for innspill, deriblant 
etablering av ny park. 
 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
E 
 
 
E 
 
 
 
E 
 

Tidspunktet som ble vist var 
21. juni kl.18 som er et 
standard-tidspunkt som 
benyttes i sol- og 
skyggestudier i planer. 
Det er senere utarbeidet sol- 
og skyggestudier for andre 
deler av året og andre 
klokkeslett. Når man bor i 
tettbygd strøk nær et stort 
næringsbygg, må man 
påregne at det blir endringer i 
bygningsmassen som kan føre 
til endringer i utsiktsforhold 
og solforhold 
 
Det vises til tilsvarende 
merknader lenger framme i 
saksforelegget 
 
 
 
 
Dette er utvidet medvirkning 
ift. 
plan- og bygningslovens krav. 
 
Parken er et positivt initiativ  
 



Parkeringshuset er blitt 
senket etter innspill fra nabo. 
 
 
 
 
Uttrykker bekymring for 
trafikk-sikkerheten når det 
gjelder barn og unges 
skolevei. 
 
Det oppleves som støtende 
at prosjektet blir omtalt som 
«et flott bygg som det blir 
snakket om», når det belaster 
nær-området med skygge, 
trafikk-fare, støy og 
forurensing. 

 
 
 
E 
 
 
E 

 
 
Parkeringshuset tillater lavere 
etasjehøyder og dette har gitt 
mulighet for å senke bygget 
slik 
at det blir mindre 
dominerende 
lenger nord i Elganeveien. 
 
Det vises til tilsvarende 
merknader lenger framme i 
saksforelegget 
 
 

 Tas til etterretning 

 Seconda AS 
v/Petter Seglem 

Vedlegger protokoll fra 
informasjonsmøter, hhv. 
26.10.17 og 31.01.18. 
I første møte ga naboer 
uttrykk for at det var positivt 
at prosjektet ble presentert 
dem før media. 
 
Ove Tunheim (Kvidafjellveien 
24) uttalte i SMS 26.10.17 at 
det var et bra prosjekt som 
en så frem til å se ferdig. 
 
Geir Inge Venes (Elganeveien 
6) sendte epost 31.10.17 og 
skrev at det var positivt at en 
velger et konsentrert høyhus 
i 6-8 etasjer. Det bør også ses 
på alternativ adkomst til p-
hus for å redusere trafikken i 
Elganeveien. Han ber også 
om støysimulering av start og 
stopp av biler, samt bildører 
som åpnes og lukkes. 
 
Geir Inge Venes sendte ny 
e-post 06.02.18 med innspill 
om parkens utforming: Ikke 
høye trær, gjerne busker og 
lav 
beplantning, samt 
vedlikeholds-frie benker. 
 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
E 
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Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
Dette er nærmeste nabo øst 
for 
nybygget. 
 
 
 
Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reguleringsbestemmelsenes § 
4.5.1 for feltet o_Park endres 
til 
f_Park, da det er hensikten å 
opparbeide og drifte dette 
arealet som et privateid 
felles-areal i området.  
Forøvrig tilføyes 
bestemmelsen følgende iht. 
innspill: «Det skal 



 
 
 
 
 
Ivar Urdal (Elganeveien 16) 
sendte e-post 05.02.18 på 
vegne av nabolaget med 
forslag om å anlegge en 
«minipark» i området mellom 
fremtidig parkeringshus og 
bolighus i Elganeveien 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aud Torunn og Steinar 
Tronerud (Egrefjellveien 
16) sendte e-post 01.02.18 
der de uttaler at de er meget 
fornøyd, både med måten 
naboene er blitt informert på 
og 
med bygget slik det er blitt 
presentert, og «det det 
bringer med seg til Eie». De 
tar til orde for et 8 etasjers 
høyhus, snarere enn et lavere 
og bredere bygg. De støtter 
også forslaget om et lite 
grøntområde nord for p-
huset. De ser at det blir mer 
trafikk, men viser til 
Norconsults vurdering. 
Prosjektet ønskes 
velkommen til Eie. 

D 
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plantes lav vegetasjon, trær, 
busker og annen beplantning 
som ivaretar utsiktsforhold i 
området og som gir le og 
skjerming. Utstyr, møbler osv. 
skal være mest mulig vedlike-
holdsfrie.» 
 
Arealet er hittil foreslått 
regulert 
som vegetasjonsskjerm. En 4 
meters stripe av denne (til-
grensende fortau i Elgane-
veien) endres til felles 
uteoppholdsareal iht. innspill. 
Det er tatt inn en ny bestem-
melse for dette, § 4.3.2: 
«Det skal etableres et 4 m 
bredt 
areal i forbindelse med og 
som 
en avslutning på o_fortau2 
langs østsiden av Elganeveien. 
Området skal opparbeides og 
vedlikeholdes som et 
fellesareal 
for beboere i området.» 
 
Uttalelsen viser at det er ulike 
oppfatninger om dette er 
positivt eller negativt for Eide-
området. 
 

 Roald og Brit 
Marit M. Eie 

Planen legger opp til for høy 
bygningsmasse med 8 
etasjer. Dette bør reduseres 
til 6 etasjer for å tilpasse 
omliggende bebyggelse 
bedre. En så 
høy bebyggelse vil skape 
presedens for videre 
utvikling av Eie/jernbanen. 
 
De trafikale forhold er i dag 
krevende, særlig kryssene 
Fv. 44 og Kvidafjellveien i 
vest, samt krysset Sjukehus-

E 
 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 

 Tas til etterretning. Se punkt 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trafikal vurdering utført av 
Norconsult viser at disse 
kryssene har tilstrekkelig 



veien, Krossmoveien og 
Kvidafjellveien i øst. Det 
må stilles krav om opp-
gradering av disse kryssene. 
 
 
Det må også stilles krav om 
gang-/sykkelsti, slik at de kan 
ivareta den formidable 
økningen av trafikk det her 
legges opp til. 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises også til at det 
innen-for området ligger en 
rekke skoler og institusjoner 
og med 
denne reguleringsendringen 
vil skape kaotiske forhold 
pga. samtidig trafikkavvikling. 

 
 
 
 
D 
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kapasitet, også ved den 
trafikkøkning planforslaget 
forutsetter. Trafikkøkningen 
er innenfor den 
dimensjonering og geometri 
og sikringstiltak som disse 
kryssene har i dag. 
 
Planforslaget skal gjøre 
trafikksituasjonen i krysset 
Elganeveien og Kvidafjellveien 
sikrere. Det skal opparbeides 
fortau i hele tomtens lengde 
langs Elganeveien, samt fra 
nevnte kryss bort til neste 
kryss i øst, med 
Sjukehusveien. 
Dette er stilt som rekkefølge-
krav før det kan gis bruks-
tillatelse til nybygget. 
 
Trafikal vurdering fastslår det 
motsatte av denne 
påstanden. 
Både mht. samtidig avvikling 
og 
den fysiske utforming og 
kapasitet på veisystemet.  
 

 
I en epost fra Brandsberg-Dahl AS den 25.04.18 skriver de: 
Et viktig punkt som ikke fremgår av vårt kommentaroppsett til merknadene er forhold til 
rekkefølgekravet på fortauet bort til Sjukehusveien. 
For å kunne bygge dette fortauet og ha det klart før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller 
ferdigattest på nybygget, vil det være behov for justeringer av eiendomsgrenser og innløsing av areal 
(fortau) som kommunen skal overta. 
Forslagsstiller/utbygger kan ta seg av byggingen av fortauet, men kommunen må ha ansvaret for 
innløsning og overtakelse av grunn til offentlig formål. 
Dette er kanskje forhold som mer tilhører utbyggingsavtale enn reguleringsplan, men bør likefullt tas 
med i saksbehandlingen videre. 
 
Administrasjonens merknad til dette innspillet: 
Problemstillingen som tas opp hører hjemme i en utbyggingsavtale. 
 
Ny avgrenset høring: 
I høringsrunden kom det innspill på bl.a. at følgende rekkefølgekrav bør tas inn i regulerings-
bestemmelsene: 
 
Fortau langs Kvidafjellveien på strekningen fra Elganeveien til Sjukehusveien skal være ferdig 
opparbeidet i samsvar med reguleringsplankartet og etter planer godkjent av Eigersund kommune før 
det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for nytt bygg på gnr. 47 bnr. 90. 
 
Aktuelle hjemmelshavere fikk den 23.03.18 tilsendt et brev der en slik mulig endring i regulerings-
bestemmelsene ble omtalt. Brevet var vedlagt utsnitt av regulerings-plankartet slik det var da planen 



ble lagt ut på offentlig ettersyn og høring. Det ble gitt frist i tre uker for å komme med merknader. 
Det kom ingen merknader i denne avgrensede høringen. 
 
Innsigelser 
Det foreligger ingen varsler om innsigelse. 
 
Vesentlige endringer i plankartet som nå legges fram til andre gangs behandling: 
Som følge av innspill i høringsrunden har Brandsberg-Dahl Arkitekter gjort følgende vesentlige 
endringer på reguleringsplankartet ved innsending av justerte dokumenter: 
 
1. Krysset Elganeveien/Kvidafjellveien: Grense mellom fortau og torg endret slik at f_torg2 nå 
omfatter alle deler av trappeanlegg. 3 m fortau opprettholdes. 
2. Parkering i Kvidafjellveien: Endret fra felles til offentlig: o_Parkering. 
3. Park: Endret fra offentlig til felles: f_Park. 
4. Avkjørsler mot nybygg fra Elganeveien: Inn- og utkjørsler vist med pilsymbol. 
5. Areal mellom Elganeveien 1 og 3: Nytt felles uteoppholdsareal nord på gnr/bnr. 47/90: f_U. 
 
7. Lovhjemler 
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for Kommunestyret til vedtak.  
 
8. Vurdering 
Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn.  
 
9. 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 at 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. 
 
9.1 Teknisk infrastruktur 
 
9.1.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
Parkeringsløsningen for det nye kontorbygget er parkering i et 2-etasjes bygg med parkering også på 
taket av p-huset, 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  

 
9.1.2 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.  
 
9.1.3 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. 
 



9.1.4 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. 
 
9.1.5 Avfallshåndtering 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Avfallsbehandling X    Grønn  

Ivaretas av Dalane Miljøverk IKS. 
 
9.2 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.  
 
9.3 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  

Etableringen av en park vil være positiv. 
 
9.4. 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. 
 
9.4.2 Støv og støy 

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



stede? 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. 
 
9.4.3 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 noen bratte skrenter.  
 
9.4.4 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. 
 
9.4.5 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. 
 
9.4.6 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.  
 
9.4.7 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.  
 
9.4.8 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. 
 
9.4.9 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. 
 
9.5 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. 
 
9.6 Viktige hensyn og arealinteresser 
9.6.1 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. 
 
9.6.3 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. 
 
9.6.4 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. 
 
9.6.5 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. 
 
9.6.6 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. 
 
9.6.7 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. 
 
9.6.8 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. 
 
9.6.9 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. 
 
9.6.10 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. 
 
9.6.11 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. 
 
9.6.12 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 10 og 11. 
 
9.6.13 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.  
 
9.6.14 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. 
 
9.6.15 Folkehelse 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Folkehelse X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.7 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.  
 
9.8 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 uttalelser eller 
andre vurderinger som skulle tilsi dette. 
 
9.9 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. 
· Fortau langs Kvidafjellveien på strekningen fra Elganeveien til Sjukehusveien skal være ferdig 

opparbeidet i samsvar med reguleringsplankartet og etter planer godkjent av Eigersund kommune 
før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på nytt bygg på gnr. 47 bnr. 90. 

10. 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.  
 
Bygget vil, selv om tiltakshaver har søkt å redusere ulempen, ha negative konsekvenser både for 
utsikt og solforhold jfr. planbeskrivelsen og sol og skyggediagrammer. 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 store deler av dagens parkeringsplass 
omgjøres til parkområde. Dette er et område som i utgangspunktet er vist som byggeområde og kan 
bebygges. En bebyggelse her ville kunne hatt vesentlig større konsekvenser for noen av boligene som 
blir berørt.  
 
Når man bor i tettbygd strøk nær et stort næringsbygg, må man påregne at det blir endringer i 
bygningsmassen. Nærheten til jernbanestasjonen tilsier også at det vil være press på fortetting og høyere 
utnyttelse av eiendommene. 
 
11. 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. 
 
Det foreligger merknader fra en del beboere i og utenfor planområdet. Etter en samlet vurdering har 
rådmannen kommet til at selv om flere av merknadene går ut på at antallet etasjer må reduseres fra 
8 til 6, så synes ikke ulempene som beboerne i området påføres ved et 8 etasjer høyt bygg å være så 
store at rådmannen vil anbefale at maksimalt antall etasjer skal settes til 6. 
 
Rådmannen anbefaler at reguleringsplanen vedtas slik plandokumentene nå foreligger. 
 
Administrasjonens vurderinger: 
Disse er innarbeidet i saksforelegget ovenfor. 
 
 



Universell utforming: 
Ivaretatt i TEK 17. 
 
Folkehelse: 
Ivaretatt. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 
 
Alternativt forslag til vedtak:  
Forslag til detaljregulering for Elgjebakken - Sjukehusveien med kart revidert den 20.04.18, 
bestemmelser revidert den 03.05.18, planbeskrivelse datert den 08.12.17 vedtas med følgende 
endringer: 
Reguleringsplankart: 
1. 
2. 
 
Reguleringsbestemmelser: 
1. 
2. 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12. 
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Dokumenter unntatt offentlighet vedlagt utsendelsen (Sendes kun til møtende medlemmer): 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
601032 180420_elgane_bestemmelser 
601032 180420_elgane_bestemmelser 
601033 180420_elgane_plankart 
601033 180420_elgane_plankart 
573809 Beskrivelse 
573809 Beskrivelse 
573808 Sinus rapport 
573808 Sinus rapport 
571287 171122_illustrasjonsprosjekt 
571287 171122_illustrasjonsprosjekt 
601030 180503_elgane_ettersyn 
601030 180503_elgane_ettersyn 
601049 Trafikal vurdering 12.04.18, uten vedlegg 
601049 Trafikal vurdering 12.04.18, uten vedlegg 



588455 Uttalelse -reguleringsendring - næringsområde for kontor og lager - Elgjebakken - 
Sjukehusveien mm. 

588455 Uttalelse -reguleringsendring - næringsområde for kontor og lager - Elgjebakken - 
Sjukehusveien mm. 

590359 Merknad til offentlig ettersyn - detaljregulering for eiendommene til Dalane Energi 
- Kvidafjellveien - Elganeveien - gnr. 47 bnr. 90 og 239 

590359 Merknad til offentlig ettersyn - detaljregulering for eiendommene til Dalane Energi 
- Kvidafjellveien - Elganeveien - gnr. 47 bnr. 90 og 239 

591629 Høringssvar - reguleringsendring for næringsområde for kontor og lager KL36 
19860008 - Elgjebakken - Sjukehusveien m.m 

591629 Høringssvar - reguleringsendring for næringsområde for kontor og lager KL36 
19860008 - Elgjebakken - Sjukehusveien m.m 

591685 Uttalelse til reguleringsendring for næringsområde for kontor og lager KL36 
19860008 - Elgjebakken - Sjukehusveien M.M (11-8) 

591685 Uttalelse til reguleringsendring for næringsområde for kontor og lager KL36 
19860008 - Elgjebakken - Sjukehusveien M.M (11-8) 

592641 Vedrørende høring - reguleringsendring for næringsområde for kontor og lager 
KL36 19860008 - Elgjebakken - Sjukehusveien m.m 

592641 Vedrørende høring - reguleringsendring for næringsområde for kontor og lager 
KL36 19860008 - Elgjebakken - Sjukehusveien m.m 

591805 Uttalelse til reguleringsendring næringsområde KL 36 plan 19860008 - Elgjebakken 
- Sjukehusveien 

591805 Uttalelse til reguleringsendring næringsområde KL 36 plan 19860008 - Elgjebakken 
- Sjukehusveien 

588863 Innspill til reguleringsplan høyblokk Elverket, Eie 
588863 Innspill til reguleringsplan høyblokk Elverket, Eie 
591185 Merknader til planforslag, sak 006/18  - reguleringsendring for Elgjebakken - 

Sjukehusveien m.m 
591185 Merknader til planforslag, sak 006/18  - reguleringsendring for Elgjebakken - 

Sjukehusveien m.m 
591231 Merknader - reguleringsendring, offentlig ettersyn, Elgjebakken - Sjukehusveien 

m.m 
591231 Merknader - reguleringsendring, offentlig ettersyn, Elgjebakken - Sjukehusveien 

m.m 
591308 Merknader - reguleringsendring for Elgjebakken - Sjukehusveien m.m 
591308 Merknader - reguleringsendring for Elgjebakken - Sjukehusveien m.m 
591309 Protokoll fra informasjonsmøte 26.10.17 med innkomne merknader 
591309 Protokoll fra informasjonsmøte 26.10.17 med innkomne merknader 
591310 Protokoll fra informasjonsmøte 31.01.18 med innkomne merknader 
591310 Protokoll fra informasjonsmøte 31.01.18 med innkomne merknader 
591687 Innspill til reguleringsendring for Elgjebakken - Sjukehusveien m.m 
591687 Innspill til reguleringsendring for Elgjebakken - Sjukehusveien m.m 
592815 Avgrenset høring - fortau langs Kvidafjellveien - reguleringsendring for 

næringsområde for kontor og lager KL36 19860008 - Elgjebakken - Sjukehusveien 
m.m (11-8) 

592815 Avgrenset høring - fortau langs Kvidafjellveien - reguleringsendring for 
næringsområde for kontor og lager KL36 19860008 - Elgjebakken - Sjukehusveien 
m.m (11-8) 

592819 Utsnitt Kvidafjellveien 
592819 Utsnitt Kvidafjellveien 



 
 
 


