
 

 
 
 

 
 

 
 

Planbeskrivelse for PLAN 19990004-04 
Reguleringsendring for fritidsbebyggelse  

GNR 22 BNR 5 MFL. - STAPNES 
Eigersund kommune 

 
 
 

 
Plankart er datert:         04.04.2018 
Bestemmelser er datert:        04.04.2018 
 
Beskrivelse er datert:         04.04.2018 
Dato for siste revisjon av beskrivelse: 
 
Kommunestyrets vedtak:        sak 071/18, 24.09.18 
 
  



 

K:\Prosjekt\2828 Stapnes Hytteforening - reg.endring\00 Regplan\6 Vedtatt plan\19990004-04 Detaljregulering - Fritidsbebyggelse 
på gnr22 bnr5 mfl Stapnes - Planbeskrivelse.docx 

1 
 

Innhold 

 

1   Bakgrunn ............................................................................................................................... 2 

3   Planstatus og rammebetingelser ........................................................................................... 4 

4  Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold ................................................................ 5 

5  Beskrivelse av reguleringsendringen ..................................................................................... 7 

6  Virkninger av reguleringsendringen ....................................................................................... 7 

7   Innkomne merknader til forhåndsvarslingen .......................................................................... 9 

8  Risiko og sårbarhetsanalyse ................................................................................................ 10 

 

  



 

K:\Prosjekt\2828 Stapnes Hytteforening - reg.endring\00 Regplan\6 Vedtatt plan\19990004-04 Detaljregulering - Fritidsbebyggelse 
på gnr22 bnr5 mfl Stapnes - Planbeskrivelse.docx 

2 
 

1  Bakgrunn 

 
I medhold av PBL § 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan, søkes det om endring av 
gjeldende reguleringsplan fra 1999, sist revidert 2008, jf. vedtak i PTU sak 182/16.  
 
1.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å regulere inn felles kjøreveg til fritidsboligene. Siden gjeldende 
plan er etter gammel planlov av 1985, og det ikke kan fremmes nye planer etter gammel lov, 
oppdateres plankart og bestemmelser i tråd med ny planlov av 2008.  

Planområdet omfatter gjeldende plans begrensning.   

1.2 Forslagsstiller og plankonsulent 

Tiltakshaver for planarbeidet er Stapnes Hyttefelt Velforening.  
Planarbeidet utføres av arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS. 
 
1.3 Eierforhold 

Planområdet omfatter følgende eiendommer pr. 24.11.17: 
 
Gnr./Bnr. Eier 
22/5 Jakob Stapnes 
22/58 Kristian Byskov 
22/59 Kjell Henrik Fredriksen 
22/60 Edvard Rinde 
22/61 Ingrid Lovise og Ståle Anfinnsen 
22/62 Solveig Ribland 
22/63 Leif og Aud Tove Matnisdal 
22/64 Tarjei Tjøstheim Jensen 
22/65 Åse Else Jonsson og Frithjof Johan Ruud 
22/66 Sissel Cathrin Endresen og Leif Jan Warland 
22/67 Knut og Astrid Apalset Vassbø 
22/68 Carol Anita Honnes Olsen 
22/69 Ingrid Elise J. Jacobsen 
22/70 Johan Fredrik og Elin Vignes Køste 
22/71 Tom Atle Erichsen og Signe Stokkedal 
22/72 Jone Herigstad og Bente Iversen 
22/73 Svein Ole og Bente Lote Larssen 
22/74 Johan Frederik Køste 
22/75 Olebjørn og Torunn Fjellheim 
22/77 Eigersund kommune 
22/106 Aslaug og Torbjørn Hestnes 

 
1.4 Tidligere vedtak i saken 

Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i kommunestyret den 03.05.99. I ettertid er det blitt 
gjennomført 3 reguleringsendringer;  
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- Mindre vesentlig reguleringsendring: Ny bestemmelse vedr. taktekkings materiale. 
Vedtatt i miljøstyret den 18.12.00, sak 115/00. 
 

- Reguleringsendring: Ny bestemmelsene vedr. grad av utnytting til fritidsboligene. 
Vedtatt i kommunestyret den 27.03.06, sak 015/06.  
 

- Mindre vesentlig reguleringsendring: Ny bestemmelsene for påkobling på offentlig 
vannledning og etablering av felles avløpsløsning. Vedtatt i miljøstyret den 19.08.08 sak 
116/08. 

Søknad om dispensasjon 

I 2016 søkte Stapnes Hyttefelt Velforening om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan 
angående etablering av vei til fritidsboliger på gnr 22 bnr 5. Gjeldende reguleringsplan fra 1999, 
sist revidert 2008, regulerte kun gangsti til fritidsboligene. Dispensasjonssøknaden ble 
behandlet i Planteknisk utvalg i sak 182/16, hvor søknaden ble avslått. Avslaget ble begrunnet 
med at fordelene med dispensasjonen ikke var «klart større» enn ulempene, og at saken måtte 
bli sett i en større sammenheng og dermed løses gjennom en ev. reguleringsendring.   

1.5 Utbyggingsavtaler 

Det er ikke avdekket behov eller krav til utbyggingsavtale vedrørende de tiltak 
reguleringsendringen åpner for.  
 
1.6 Krav om konsekvensutredning 

Reguleringsendringen er vurdert i forhold til §§ 6-10 i forskrift om konsekvensutredninger.  
 
Forskriftens § 6 angir hvilke planer etter plan- og bygningsloven som alltid skal behandles etter 
forskriften. Endringen omfattes ikke av § 6 annet ledd bokstav a) og b), og er dermed ikke 
direkte utredningspliktig. 
 
Forskriftens § 8 omhandler planer der det kreves nærmere vurdering av om 
konsekvensutredningsplikt utløses. Endringen omfattes ikke av tiltak i vedlegg II, og det er 
derfor ikke nødvendig med vurdering etter § 10.  
  
Reguleringsendringen er vurdert ikke konsekvensutredningspliktig.  

 
2 Planprosessen 
 
Oppstart av planarbeid ble varslet offentlige instanser, berørte og tilstøtende eiendommer med 
brev den 24.11.17, lagt ut på Eigersund kommune sin nettside den 24.11.17 og annonsert i 
Dalane Tidende den 27.11.17. Høringsfrist ble satt til den 28.12.17.  
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3  Planstatus og rammebetingelser 

3.1 Kommuneplanens arealdel 

Omsøkte område er i kommuneplanen angitt som nåværende fritidsbebyggelse HF og 
friluftsformål. Områder mot sjøen er tillagt hensynssone Naturmiljø. De siste ca. 80 m av 
dagens vei til fritidsboligene ligger innenfor formålet friluftsformål og hensynsone naturmiljø. 
Fritidsbolig gnr. 22 bnr. 70 ligger innenfor formålet nåværende fritidsbebyggelse HF. 

 
 

 

3.2 Gjeldende reguleringsplan 

Gjeldende reguleringsplan er reguleringsplan for Fritidsbebyggelse på gnr 22 bnr 5, Stapnes 
med planID 1101 19990004. Planen regulerer området til fritidsboliger, friluftsområde, gangsti, 
felles parkering, felles avkjørsel og felles båtopptrekk.  
 

 
Figur 2: Gjeldende reguleringsplan for fritidsbebyggelse på gnr 22 bnr 5, Stapnes fra 1999, sist revidert i 2008. Kartkilde: 
Eigersund kommune 

3.3 Tilgrensende planer 

Områdene umiddelbart rundt planområdet er uregulert.  
 

Figur 1: Utsnitt av gjeldende kommunedelplan 
Kartkilde: Eigersund kommune 
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4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

Stapnes Hyttefelt ligger lengst sør på Stapnes i Eigersund kommune. Planområdet utgjør et 
areal på ca. 90 daa.  
 
Planområdet består av friluftsområder ned mot sjøen og etablert felt med fritidsboliger i nordlige 
deler av området. Feltet er ferdig utbygd og består av 18 fritidsboliger bygget i perioden 2000-
2015.  

 
Figur 3: Foto fra området. Bildene viser fritidsboligene på Stapnes sett fra nordvest. Foto: Stapnes Hyttefelt Velforening 

 
Deler av planområdet inngår i naturtypen Beltviga – Stapnes, id BN00049780 som er 
kategorisert som svært viktig naturtype. Naturtypen består av variert kyststrekning dominert av 
bergstand og med kystlynghei og kulturbeite innenfor.  
 
Kystlinjen har flere havkiler og viker med til dels velutviklet havstrandvegetasjon på rullestein og 
grus. Strandbergene har relativt begrenset vegetasjon. På engbakkene er vegetasjonen relativt 
rik. I friluftsområdet mellom fritidsboligene og sjøen er en mindre brakkvannspytt med 
vegetasjon. Pytten huser et variert insektliv. Området er beite- og yngleområde for flere 
sjøfugler, bl.a. ærfugl. 

I byggeperioden for fritidsboligene ble det anlagt en anleggsvei fra felles parkeringsplass og ned 
til fritidsboligene. Aktuell strekning er vist i figur 5 med rød strek. Veien ble da brukt til transport 
av byggematerialer og er i ettertid blitt brukt til varetransport til og fra fritidsboligene. 
Fritidsboligene parkerer i dag på felles parkeringsplass nord i området. Parkering ved hyttene er 

Figur 4: Foto fra området. Bildet til venstre viser brakkvann sør for fritidsboligene. Bildet til høyre viser strandberg med mindre pytter 
innimellom. Foto: Stapnes Hyttefelt Velforening. 
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ikke tillatt jf. velforeningens retningslinjer. Veien benyttes også i forbindelse med drift og 
vedlikehold av felles renseanlegg ved bl.a. tilkjøring av materiell og utstyr.  

 
Figur 5: Kart som viser dagens situasjon. Ønsket omregulert vei er vist med rød farge i kartet. Illustrasjon: Stapnes Hyttefelt 
Velforening. 

Figur 7: Foto F2. Sett fra fritidsbolig nr. 19. 
Foto: Stapnes Hyttefelt Velforening. 

Figur 6: Foto F1. Sett fra parkeringsplassen. 
Foto: Stapnes Hyttefelt Velforening. 

Figur 8: Foto F3. Sett fra fritidsbolig nr. 31 ned mot sjøen.  
Foto: Stapnes Hyttefelt Velforening. 

Figur 9: Foto F4. Sett ved fritidsbolig nr. 58.  
Foto: Stapnes Hyttefelt Velforening. 
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5 Beskrivelse av reguleringsendringen 

5.1 Planlagt arealbruk 

Formålet med reguleringsendringen er å tilrettelegge for kjøreveg til fritidsboligene. Grunneiere 
gis med dette tilgang til bruk av veien for transport av større og tyngre materiell og utstyr til og 
fra fritidsboligene, samt transport av personer med forflytningshemning. Det vil fortsatt ikke 
være tillatt å parkere bilen ved den enkelte fritidsbolig, verken på egen tomt eller i veikant. 
Veien kan også benyttes i forbindelse med drift og vedlikehold av felles renseanlegg.  
 
5.2 Utførelse av kjøreveg 

Regulert kjøreveg gis lik linjeføring og omfang som opparbeidet vei. Veien er opparbeidet med 
god terrengtilpasning med beskjedne inngrep, og har en bedre linjeføring enn regulert sti i 
gjeldende reguleringsplan.  

Veien skal ha toppdekke som glir naturlig inn i terrenget. Spesifikt tillates ikke bruk av asfalt og 
kvitstein som toppdekke. Veien skal stenges med låst bom like ved parkeringsplass. 
 
6 Virkninger av reguleringsendringen 

Reguleringsendringen avviker fra kommuneplanen i et mindre område i sør hvor felles kjøreveg 
ligger innenfor formålet friluftsområde og hensynssone naturmiljø. Avviket omfatter de siste ca. 
80 m av veien frem til fritidsbolig gnr 22 bnr 70. Avviket vurderes å være av mindre vesentlig 
betydning for friluftsområdet som helhet, da veien allerede er opparbeidet og har en god 
terrengtilpasning med ubetydelige terrenginngrep. Veiskulder/grøft er allerede vegetert, samt at 
senter av veien også gror igjen med gress. Dette gjør veien lite eksponert. Allmennhetens 
ferdsel i området vil heller ikke bli endret som følge av reguleringsendringen. 
 

Figur 6: Foto som viser avslutning på vei ved fritidsbolig gnr 22 bnr. 70. I enden av veien er etablert en liten snuplass. Veien er 
godt terrengtilpasset med minimale inngrep. Veien er lite eksponert i terrenget. Foto: Stapnes Hyttefelt Velforening. 

 
Reguleringsendringen medfører at veien fra parkeringsplassen og til fritidsboligene får status 
som felles kjøreveg. Veien er i dag naturlig bygd i terrenget med begrensede inngrep i form av 
lite fjellsprengning og utfylling. Veien er lite eksponert. Endring i status til felles kjøreveg vil ikke 
medføre fysiske endringer av eksisterende vei. Veibredder og linjeføring opprettholdes slik det 
er opparbeidet i dag. Begrensninger i bruk av veien vil ikke gi økning i trafikken på veien. Felles 
kjøreveg avsluttes ved fritidsbolig gnr 22 bnr. 70. Herfra vil dagens sti ut mot regulert 
båtopptrekksplass nede ved sjøen videreføres med formål fra gjeldende reguleringsplan som 
tursti.  
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En reguleringsendring til felles kjøreveg vil sikre at grunneiere har mulighet for kjøreatkomst til 
den enkelte fritidsbolig ved nyttekjøring, det være seg byggematerialer, ved og andre større 
varer. I tillegg vil det være mulighet for transport av personer med forflytningshemning. Endret 
status på veien vil også sikre kjøreatkomst til vannledning, renseanlegg og avløp. 
Renseanlegget trenger levering av kjemikalier et par ganger i året. Kjemikaliene kommer i store 
dunker som transporteres ned til renseanlegget på henger med bil, se figur 10. 
 
For å hindre unødig kjøring på veien, stenges veien med låst bom ved parkeringsplassen. 

Figur 10: Foto fra service på renseanlegg med tilkjøring 
av kjemikalier. Foto: Stapnes Hyttefelt Velforening 

Figur 11: Foto av området sett fra sør. Både veien og 
fritidsboligene er gitt en god terrengtilpasning og feltet fremstår som 
lite eksponert.  Foto: Stapnes Hyttefelt Velforening 
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7  Innkomne merknader til forhåndsvarslingen 

Det kom inn 4 uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid. Uttalelsene er i sin helhet vedlagt 
planforslaget. Uttalelsene er også gjengitt og kommentert under:  
 
Nr. Dato Avsender/Innspill Kommentar 
1 19.12.17 Statens vegvesen Region vest 

Ingen merknader. 
 

 
Tatt til etterretning. 

2 15.12.17 Kystverket 
Ingen merknader. 
 

 
Tatt til etterretning. 

3 19.12.17 Fylkesmannen i Rogaland 
Fylkesmannen påpeker at det av 
landskapshensyn er viktig at veien 
reguleres med enkel standard og er 
best mulig tilpasset terrenget. Veibom 
og forbud mot parkering ved 
fritidsboligene må sikres i 
bestemmelsene. 
 

 
Dagens vei er godt terrengtilpasset og 
regulert vei vil følge samme linjeføring 
som dagens veitrasé. Veien reguleres 
med 3 meters bredde og i 
bestemmelsene stilles det krav til at 
toppdekket på veien skal gli naturlig 
inn i terrenget, hvor asfalt og kvitstein 
ikke tillates. Bestemmelsen stiller 
også krav til bruken av veien hvor det 
stilles krav til at veien skal stenges 
med bom ved parkeringsplassen og 
at det ikke er tillatt med parkering ved 
de ulike fritidsboligene, samt at veien 
kun kan benyttes til nyttekjøring til/fra 
fritidsboligene og transport av 
personer med forflytningshemning. I 
tillegg kan veien benyttes i forbindelse 
med drift og vedlikehold av felles 
renseanlegg.   
 

4 01.12.17 Fiskeridirektoratet 
Ingen merknader. 

 
Tatt til etterretning. 
 

 
 

  



 

K:\Prosjekt\2828 Stapnes Hytteforening - reg.endring\00 Regplan\6 Vedtatt plan\19990004-04 Detaljregulering - Fritidsbebyggelse 
på gnr22 bnr5 mfl Stapnes - Planbeskrivelse.docx 

10 
 

8 Risiko og sårbarhetsanalyse 

8.1 Metode 

Analysen er gjennomført med utgangspunkt i sjekkliste basert på rundskriv fra DSB (veileder for 
kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser). I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i 
relevante kravdokumenter. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell og teoretisk 
vurdering sortert i hendelser som kan påvirke reguleringsendringen.  
 
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

- Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig, forholdet er kontinuerlig tilstede 
- Sannsynlig (3) – kan skje av og til, periodisk hendelse 
- Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 
- Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det 

er en teoretisk sjanse 
 
Vurdering av konsekvenser av uønsket hendelse er delt i: 

- Ubetydelig (1) – ingen person eller miljøskade, systembrudd er uvesentlig 
- Mindre alvorlig (2) – Få/små person eller miljøskader, systembrudd kan føre til skade 

dersom reservesystem ikke finnes 
- Alvorlig (3) – alvorlig (behandlingskrevende) person eller miljøskader, system settes ut 

av drift over lengre tid 
- Svært alvorlig (4) – personskade som medfører død eller varig mén, mange skadde, 

langvarige miljøskader, system settes varig ut av drift 
-  

Samlet vurdering av risiko er vist i følgende riskomatrise: 

SANNSYNLIGHET 
KONSEKVENSER 
1 Ubetydelig 2 Mindre alvorlig 3 Alvorlig 4 Svært alvorlig 

4 Svært sannsynlig 4 8 12 16 

3 Sannsynlig 3       Grønn 6          Gul 9              Rød 12 

2 Mindre sannsynlig 2 4 6 8 

1 Lite sannsynlig 1 2 3 4 

 
- Hendelser i røde felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak er nødvendig. 
- Hendelser i gule felt indikerer tiltak med hensyn til tiltak som reduserer risiko. 
- Hendelser i grønne felt indikerer akseptabel risiko. 

 
8.2 ROS sjekkliste med forslag til risikoreduserende tiltak  

(S = sannsynlighet, K = konsekvens, R = risiko) 
Nr. Uønsket hendelse Aktuelt S K R Kommentar Forslag til risiko-

reduserende tiltak JA NEI 
1 NATURGITTE FORHOLD
1.1 Er området utsatt 

for snø- eller 
steinskred? 

 x      

1.2 Er det fare for 
utglidning (er 
området geoteknisk 
ustabilt)? 

 x      

1.3 Er området utsatt 
for springflo/flom i 
sjø/vann? 

x  4 1 4 Området er sjønært og dermed 
utsatt for stormflo og høyvann. 
Kjøreveg og fritidsboliger ligger 
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imidlertid på flomsikker høyde mtp. 
høyvann og stormflo.  

1.4 Er området utsatt 
for flom i elv/bekk, 
herunder lukket 
bekk? 

 x    Ingen elver/bekker innenfor 
planområdet som utgjør risiko for 
flom. 

 

1.5 Er det radon i 
grunnen? 

 x      

1.6 Ekstremvær/klima-
utfordringer 

x  3 1 3 Forventede klimaendringer kan gi 
mer intense regnskyll som 
jordsmonnet ikke klarer absorbere. 
Store vannmengder kan samle seg 
på overflaten, og ev. finne nye veier. 
Det forventes en økning på 20 % i 
nedbør de neste 50-100 årene. 
Havnivået langs norskekysten 
forventes å stige i årene som 
kommer.  
I Eigersund kommune er havnivået i 
2100 beregnet å stige med ca. 81 
cm. 100 års stormflo er beregnet til 
192 cm. Eksisterende fritidsboliger 
og kjøreveg ligger imidlertid på over 
kote 14, og vil dermed ikke påvirkes 
av kalkulert havnivåstigning og 
stormflo. 

 

2 MILJØ 
2.1 Forurensninger i 

grunnen 
 x      

2.2 Støy  x    Planlagte tiltak vil ikke generere mer 
støy.  
 

 

3 INFRASTRUKTUR 
3.1 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for 

området? 
3.1.1 - hendelser på veg  x      
3.1.2 - hendelser på 

jernbane 
 x      

3.1.3 - hendelser på 
sjø/vann/elv 

 x      

3.1.4 - hendelser i luften  x      
3.2 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre 

en risiko for området? 
3.2.1 -utslipp av giftige 

gasser/væsker eller 
eksplosjonsfarlige/ 
brennbare gasser/ 
væsker 

 x    Ingen industri i nærheten.  

3.3 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området: 
 -elektrisitet 

(kraftlinjer) 
 x      

 -teletjenester  x      
 -vannforsyning  x      
 -renovasjon/ 

spillvann 
 x      

3.4 Påvirkes området 
av magnetiske felt 
fra el.linjer? 

 x      

3.5 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området: 
3.5.1 -til skole/ barnehage 

og nærmiljøanlegg? 
 x      
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3.5.2 -til busstopp/ 
kollektive 
forbindelser? 

 x       

3.6 Brannberedskap 
3.6.1 -spesielt farlige 

anlegg i området? 
 

 x      

3.6.2 -har området 
utilstrekkelig 
brannvannforsyning 
(mengde og trykk)? 
 

 x      

3.6.3 -har området bare 
en mulig 
atkomstrute for 
brannbil? 
 

 x    Atkomst via eksisterende veinett. 
Kjørevegen vil sikre at nødetater 
kan kjøre helt frem til fritidsboligene. 
Området kan også nås fra sjøen 
med brannbåt. 

 

4 TIDLIGERE BRUK 
4.1 Er området påvirket/ 

forurenset fra 
tidligere 
virksomheter?  
F.eks gruver, 
militære anlegg, 
industri 

 x      

5 OMGIVELSER 
5.1 Er det regulerte 

vannmagasiner i 
nærheten, med 
spesiell fare for 
usikker is? 

 x      

5.2 Finnes det naturlige 
terrengformasjoner 
som utgjør spesiell 
fare (stup etc.) 
 

 x      

6 ULOVLIGE VIRKSOMHETER 
6.1 Sabotasje og 

terrorhandlinger 
 x    Ikke aktuell problemstilling - 

 
 
 


