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Reguleringsplan for nedre del av Lundeåna gnr. 46 bnr. 31 m.fl. (Damsgård 
bru - Granholmen). Andre gangs behandling 
 
Sammendrag: 
Forslag til reguleringsplan for flomsikring av nedre del av Lundeåna på gnr. 46 bnr. 31 m.fl. har vært 
ute til offentlig ettersyn og høring. Det legges opp til at det kan gjennomføres nødvendige 
flomsikringstiltak på denne strekningen av Lundeåna. Dessuten foreslås det nye parkeringsplasser og 
det foreslås regulering av noen mindre områder som i dag er uregulerte. Planen skal aktivere 
Egersund sentrums kulturhistorisk verdifulle bebyggelse samt legge til rette for utvikling av bymiljø 
innenfor en ramme der bebyggelsens form og dimensjon blir opprettholdt. 
 
En vurderer at planen i hovedsak ivaretar de hensynene som er sentrale når det gjelder denne type 
reguleringsplaner forutsatt at administrasjonens forslag til vedtak når det gjelder parkering sør for 
Svanedalsgården blir vedtatt. 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 åtte offentlige instanser i forbindelse med 
at reguleringsendringen har vært på offentlig ettersyn og høring. Det er ikke kommet inn private 
uttalelser.  
 
Rådmannen anbefaler at reguleringsplanen blir vedtatt med endringer på både plankartet og i 
bestemmelsene. Dette gjelder særlig endringer som følge av innspill fra kulturavdelingen i Rogaland 
fylkeskommune. Endringene anses ikke å være så omfattende at det er behov for noen ny 
høringsrunde. 
 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Forslag til detaljreguleringsplan for nedre del av Lundeåna gnr. 46 bnr. 31 m.fl. (Damsgård bru – 
Granholmen) med kart justert den 20.03.18, bestemmelser datert den 20.11.17, planbeskrivelse 
datert den 09.02.18 vedtas med følgende endringer: 
 
På reguleringsplankartet: 

1. Svanedalsgården, område B/F/K 2 tas ut av planen. 
2. Hele Park 4, Park 5, Park 12, del av Park 13, Park / Lek, B4, B5, B6, P4, fortau langs 

Nyeveien, Nyeveien, annen veggrunn langs Nyeveien  vises i hensynssone flom. 
3. Parkeringsplassene på sørsiden av Svanedalsgården skal være slik det var vist ved første 



gangs behandling av denne reguleringsplanen, jf. reguleringsplankart datert den 09.02.18. 
4. Maksimal takhøyde påføres bygningen til Lundeåne bo- og servicesenter. Dagens 

maksimale høyder benyttes. 

 
I reguleringsbestemmelsene: 

1. I § 4 føyes det til et nytt punkt: «Eventuelle nybygg innenfor NB!-områdene fra 
Riksantikvaren må vurderes i henhold til Riksantikvarens bystrategi og byggesøknader skal 
forelegges vernemyndighetene for uttalelse før vedtak fattes.» 

2. I § 4 føyes det til et nytt punkt: «Eventuelt forslag til plassering og form på ny bebyggelse 
innenfor hensynssone bevaring av kulturmiljø skal avklares med byantikvaren / 
vernemyndigheten på forhånd.» 

3. I § 4 føyes det til et nytt punkt: «Dersom det er krav om rekkverk på flomsikringsmurer 
langs elva innenfor hensynssone bevaring av kulturmiljø, må disse få en tradisjonell 
utforming og materialbruk som passer inn i området og er forenlig med bevaringsformålet, 
i samråd med byantikvar / vernemyndighetene.» 

4. I § 4 føyes det til et nytt punkt: «Rekkverk på flomsikringsmurer utenom bevaringsområdet 
for kulturmiljø, men som er i NB!-området fra Riksantikvaren, må få en utforming som er 
tilpasset omgivelsene i utforming og materialbruk.» 

5. I § 4 føyes det til et nytt punkt: «Kulturminner. Dersom det i forbindelse med tiltak 
oppdages automatisk freda kulturminner som tidligere ikke er kjent skal arbeidet stanses i 
den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssone på 5 meter. Det er 
viktig at også de som utfører arbeidet gjøres kjent med denne bestemmelsen. Melding om 
funn skal straks sendes overordnet kulturminnemyndighet, jf. lov om kulturminner § 8, 
annet ledd.» 

6. § 6 punkt 3 strykes. 
7. I § 9.3 føyes det til et nytt punkt: «Eksisterende bygninger tillates ikke revet.» 

 
De deler av følgende reguleringsplaner som dekkes av herværende reguleringsplan oppheves 
samtidig som den nye reguleringsplanen vedtas: 

· Bøckmansbakken (2-14) 
· Deler av Egersund sentrum (2-1) 
· Reguleringsendring for boliger - gnr 46 bnr 38 m.fl. Langgårdsfjellet – Havsøy (1—20) 
· Ytre boligområde og industriområde (2-2) 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12. 
 
 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 15.01.2019 
 
PTU - behandling: 
Forslag fra Astrid Hetland Robertson (Høyre) 
Punkt 3 i administrasjonens innstilling i reguleringsplankartet utgår. 
 
Votering: 
Administrasjonens innstilling punkt 1, 2 og 4 i reguleringsplankartet enstemmig vedtatt. 
Robertsons forlagt til at punkt 3 i reguleringsplankartet utgår vedtatt med 6 stemmer mot 5 stemmer 
for administrasjonens innstilling til punkt 3 i reguleringsplankartet (AP+KRF). 
Administrasjonens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 



 
 
 
PTU-002/19 vedtak: 
 
Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret: 
Forslag til detaljreguleringsplan for nedre del av Lundeåna gnr. 46 bnr. 31 m.fl. (Damsgård bru – 
Granholmen) med kart justert den 20.03.18, bestemmelser datert den 20.11.17, planbeskrivelse 
datert den 09.02.18 vedtas med følgende endringer: 
På reguleringsplankartet: 

1. Svanedalsgården, område B/F/K 2 tas ut av planen. 
2. Hele Park 4, Park 5, Park 12, del av Park 13, Park / Lek, B4, B5, B6, P4, fortau langs 

Nyeveien, Nyeveien, annen veggrunn langs Nyeveien  vises i hensynssone flom. 
3. Maksimal takhøyde påføres bygningen til Lundeåne bo- og servicesenter. Dagens 

maksimale høyder benyttes. 

I reguleringsbestemmelsene: 
1. I § 4 føyes det til et nytt punkt: «Eventuelle nybygg innenfor NB!-områdene fra 

Riksantikvaren må vurderes i henhold til Riksantikvarens bystrategi og byggesøknader 
skal forelegges vernemyndighetene for uttalelse før vedtak fattes.» 

2. I § 4 føyes det til et nytt punkt: «Eventuelt forslag til plassering og form på ny 
bebyggelse innenfor hensynssone bevaring av kulturmiljø skal avklares med 
byantikvaren / vernemyndigheten på forhånd.» 

3. I § 4 føyes det til et nytt punkt: «Dersom det er krav om rekkverk på flomsikringsmurer 
langs elva innenfor hensynssone bevaring av kulturmiljø, må disse få en tradisjonell 
utforming og materialbruk som passer inn i området og er forenlig med 
bevaringsformålet, i samråd med byantikvar / vernemyndighetene.» 

4. I § 4 føyes det til et nytt punkt: «Rekkverk på flomsikringsmurer utenom 
bevaringsområdet for kulturmiljø, men som er i NB!-området fra Riksantikvaren, må få 
en utforming som er tilpasset omgivelsene i utforming og materialbruk.» 

5. I § 4 føyes det til et nytt punkt: «Kulturminner. Dersom det i forbindelse med tiltak 
oppdages automatisk freda kulturminner som tidligere ikke er kjent skal arbeidet 
stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssone på 5 meter. 
Det er viktig at også de som utfører arbeidet gjøres kjent med denne bestemmelsen. 
Melding om funn skal straks sendes overordnet kulturminnemyndighet, jf. lov om 
kulturminner § 8, annet ledd.» 

6. § 6 punkt 3 strykes. 
7. I § 9.3 føyes det til et nytt punkt: «Eksisterende bygninger tillates ikke revet.» 

De deler av følgende reguleringsplaner som dekkes av herværende reguleringsplan oppheves 
samtidig som den nye reguleringsplanen vedtas: 

· Bøckmansbakken (2-14) 
· Deler av Egersund sentrum (2-1) 
· Reguleringsendring for boliger - gnr 46 bnr 38 m.fl. Langgårdsfjellet – Havsøy (1—20) 
· Ytre boligområde og industriområde (2-2) 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12. 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 



Møtebehandling fra Kommunestyret 21.01.2019 
 
KS - behandling: 
Følgende forslag ble foreslått av Per Arne Sandvold (Kristelig Folkeparti) 
"Nytt punkt - Plankart: Parkeringsplassene på sørsiden av Svanedalsgården skal være slik det var vist 
ved første gangs behandling av denne reguleringsplanen, jf. reguleringsplankart datert den 
09.02.18." 
 
Votering: 
Sandvolds forslag nytt punkt plankart vedtatt med 17 mot 14 stemmer. (FrP + H + SP) 
Innstilling fra planteknisk utvalg enstemmig vedtatt. 
 
 
 
KS-009/19 vedtak: 
 
Forslag til detaljreguleringsplan for nedre del av Lundeåna gnr. 46 bnr. 31 m.fl. (Damsgård bru – 
Granholmen) med kart justert den 20.03.18, bestemmelser datert den 20.11.17, planbeskrivelse 
datert den 09.02.18 vedtas med følgende endringer: 
 
På reguleringsplankartet: 

1. Svanedalsgården, område B/F/K 2 tas ut av planen. 
2. Hele Park 4, Park 5, Park 12, del av Park 13, Park / Lek, B4, B5, B6, P4, fortau langs Nyeveien, 

Nyeveien, annen veggrunn langs Nyeveien  vises i hensynssone flom. 
3. Maksimal takhøyde påføres bygningen til Lundeåne bo- og servicesenter. Dagens maksimale 

høyder benyttes. 
4. Parkeringsplassene på sørsiden av Svanedalsgården skal være slik det var vist ved første 

gangs behandling av denne reguleringsplanen, jf. reguleringsplankart datert den 09.02.18. 
 
 
I reguleringsbestemmelsene: 
 

1. I § 4 føyes det til et nytt punkt: «Eventuelle nybygg innenfor NB!-områdene fra Riksantikvaren 
må vurderes i henhold til Riksantikvarens bystrategi og byggesøknader skal forelegges 
vernemyndighetene for uttalelse før vedtak fattes.» 

2. I § 4 føyes det til et nytt punkt: «Eventuelt forslag til plassering og form på ny bebyggelse 
innenfor hensynssone bevaring av kulturmiljø skal avklares med byantikvaren / 
vernemyndigheten på forhånd.» 

3. I § 4 føyes det til et nytt punkt: «Dersom det er krav om rekkverk på flomsikringsmurer langs 
elva innenfor hensynssone bevaring av kulturmiljø, må disse få en tradisjonell utforming og 
materialbruk som passer inn i området og er forenlig med bevaringsformålet, i samråd med 
byantikvar / vernemyndighetene.» 

4. I § 4 føyes det til et nytt punkt: «Rekkverk på flomsikringsmurer utenom bevaringsområdet for 
kulturmiljø, men som er i NB!-området fra Riksantikvaren, må få en utforming som er tilpasset 
omgivelsene i utforming og materialbruk.» 

5. I § 4 føyes det til et nytt punkt: «Kulturminner. Dersom det i forbindelse med tiltak oppdages 
automatisk freda kulturminner som tidligere ikke er kjent skal arbeidet stanses i den 
utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssone på 5 meter. Det er viktig at 
også de som utfører arbeidet gjøres kjent med denne bestemmelsen. Melding om funn skal 
straks sendes overordnet kulturminnemyndighet, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.» 

6. § 6 punkt 3 strykes. 
7. I § 9.3 føyes det til et nytt punkt: «Eksisterende bygninger tillates ikke revet.» 



 
De deler av følgende reguleringsplaner som dekkes av herværende reguleringsplan oppheves 
samtidig som den nye reguleringsplanen vedtas: 
• Bøckmansbakken (2-14) 
• Deler av Egersund sentrum (2-1) 
• Reguleringsendring for boliger - gnr 46 bnr 38 m.fl. Langgårdsfjellet – Havsøy (1—20) 
• Ytre boligområde og industriområde (2-2) 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12. 
 
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 innstiller til Kommunestyret som fatter vedtak i saken. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Planteknisk utvalg behandlet reguleringsendringen første gang den 13.03.18: 
 
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 gårdeier beskrev ved befaring. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
Det ble avklart med leder av Planteknisk utvalg at vedtaket skulle forstås slik at i høringsrunden skulle 
plankartet vise den beskrevne parkeringsløsningen med fire skrå parkeringsplasser. 
 
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 i og på begge sider av Lundeåna på strekningen Damsgård bro og til og med 
Granholmen. 
   
1.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er i stor grad vist som nåværende byggeområde for boliger, LNF-område og 
næringsområde FKB 23 i gjeldende kommuneplan. Deler av området er vist som fareområde for flom. 
 

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



 
 
2. Presentasjon av planforslaget 
Planområdet er lokalisert i og på begge sider av Lundeåna på strekningen fra Damsgård bru til 
ovenfor Granholmen. Det består av elva, nåværende boliger, institusjon og næringsbygning. Store 
deler av planområdet er utsatt for flomfare fram til flomsikringsarbeidene langs Lundeåna er 
gjennomført.  
 

 
 
 
Trafikkforhold 
Trafikkforholdene endres ikke vesentlig i foreslått plan sammenlignet med gjeldende regulerings-
planer. Det vises for øvrig til drøfting av parkeringsplasser på sørsiden av Svanedalsgården i avsnitt 
10. 
 
Eksisterende bebyggelse 
Det finnes mange bygninger i planområdet i dag.  
 
Ny bebyggelse 
Det legges ikke opp til at det kan bygges nye bygninger i planområdet, med unntak av en bygning i 
vestre del av område B5 (nordøst for Granholmen).  
 
3.  Hensikt med reguleringen / omreguleringen 
Det ca. 27 daa store området foreslås i hovedsak regulert som i dag.  



Reguleringsendringen skal ivareta flomsikringstiltak, nye parkeringsplasser, gateparkering, samt 
regulere noen små uregulerte områder. Videre skal planen bevare og aktivere Egersund sentrums 
kulturhistoriske verdifulle bebyggelse samt legge til rette for utvikling av et bymiljø innenfor en 
ramme der bebyggelsens form og dimensjon blir opprettholdt.  
 
Denne reguleringsplanen innebærer primært oppdatering/ajourføring av gjeldende regulerings-
planer 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. Parkering er innregulert på to 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 vist i område B/F/K 2 som tidligere var regulert med formål 
       forretning og kontor. 
15. Flomsoner er påført i samsvar med flomsonekart utarbeidet av NVE. 
 
Bestemmelsene for eldre gjeldende reguleringsplaner er gjennomgått og samordnet til 
ett felles dokument som gjelder for hele den foreslåtte nye reguleringsplanen. Det er 
tatt med 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 tatt med i § 8. 
 
Plandokumentene er utarbeidet i samråd med byantikvaren. 
 
4.  Forhold til overordnete planer 
Planforslaget er i tråd med overordnete planer.  
 
5. Første gangs behandling 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Planteknisk utvalg den 13.03.18, sak 043/18. Utvalget 
vedtok å fremme saken og sende planen på høring og legge den ut til offentlig ettersyn i hovedsak 
slik den ble fremmet, men med melding om å se på muligheten for å anlegge fire skråplasser for 
parkering på sørenden av Svanedalsgården. 
 
Høring og offentlig ettersyn 
Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet fra den 23.03.18 til den 09.05.18 og sendt på 
høring til berørte grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter med brev den 21.03.18 og 
gjort kjent gjennom annonse i Dalane Tidende den 23.03.18 og tilgjengelig på kommunens 
hjemmesider, med frist for merknader den 09.05.18. På grunn av en feil i utsendelsen til offentlige 
etater måtte disse sendes ut på ettersommeren med ny høringsfrist den 04.09.18. 
 
På det reguleringsplankartet som var på offentlig ettersyn / høring var det vist fire skråparkerings-
plasser sør for Svanedalsgården. 



 
Det kom inn åtte offentlige uttalelser ved høringen og offentlig ettersyn, hvorav ingen innsigelser. 
Det kom ikke inn private uttalelser. Hovedtrekkene i merknadene er referert nedenfor. 
 
6. Innsendte merknader 

V.nr  Fra Innhold/tema J/N/E/O/D 
Offentlige merknader 
1 Statens vegvesen Ingen merknader E 
2 Rogaland fylkeskommune, 

Regionplanavdelingen 
Merknader E 

3 Rogaland fylkeskommune, 
kulturavdelingen 

Merknader J / N / E 

4 Barn og unges 
representant i plansaker 

Merknader J  

5 Felles brukerutvalg Merknader  D 
6 Seksjon vei og utemiljø Merknader  J / E 
7 Eigersund parkering Merknader J 
8 Folkehelsekoordinator / 

prosjektleder sykkelbyen 
Merknader J 

Private merknader 
    

 
Offentlige uttaler 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 
 
 Rogaland 

fylkeskommune, 
regionplanavd. 

· Oppmuntrer kommunen 
til å utforme retningslinjer 
for gatebelysning i til-
knytning til parkområdene 

E 
 
 

 

· Tas til etterretning. Opp-
fordringen er videresendt 
til seksjon vei og utemiljø 

 Rogaland 
fylkeskommune, 
kulturavd. 

· Viser til egen uttalelse ved 
oppstart av planarbeidet 

· Forutsetter at de 
flomsikringstiltak som 
foreslås i planforslaget er i 
samsvar med uttalelser fra 
kulturavdelingen som er 
gitt i andre saker i dette 
området 

· Påpeker at nærmere 
angit-te deler av 
regulerings-planen inngår i 
bevarings-område 2 og i 
NB!-områdene til Riksanti-
kvaren 

· Det må i samråd med 
byantikvaren og verne-
myndigheten vurderes om 
Svanedalsgården er 
verneverdig og dermed 

E 
 
J 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
J 
 
 
 

· Tas til etterretning 

 

· Dette skal være ivaretatt i 
planen 

 

 

 

· Tas til etterretning 



reguleres til hensynssone 
bevaring av kulturmiljø. 

· Det må ved hjelp av 
visualiseringer vurderes 
om foreslått maksimale 
byggehøyde på evt. ny-
bygg er tilpasset omgiv-
elsene som er regulert til 
bevaring og NB!-
områdene er akseptabel. 

· Evt. framtidige nybygg 
innenfor NB!-området må 
vurderes ihht. Riks-
antivarens bystrategi og 
byggesøknader forelegges 
vernemyndighetene for 
uttalelse. 

· Det er litt vanskelig å se 
forskjell på omriss av 
planlagt bebyggelse og 
eksisterende bebyggelse. 

· Forutsetter at evt. forslag 
til plassering og form på 
ny bebyggelse innenfor 
hensynssone bevaring av 
kulturmiljø er avklart med 
byantikvaren / verne-
myndigheten på forhånd. 

· I § 9.3 må det tilføyes at 
eksisterende bygninger 
ikke tillates revet 

· Dersom det er krav om 
rekkverk på flomsikrings-
murer langs elva innenfor 
hensynssone bevaring av 
kulturmiljø, må dette få en 
tradisjonell utforming og 
materialbruk som passer 
inn i området og er 
forenlig med bevarings-
formålet, i samråd med 
byantikvar / verne-
myndighetene.  

· Også rekkverk på flom-
sikringsmurer utenom 
bevaringsområdet, men 
som er i NB!-området, må 
få en utforming som er 
tilpasset omgivelsene i 
utforming og material-
bruk. Dette må tas inn i 
reguleringsbestemmels-
ene. 

· Minner om § 8 i kultur-
minneloven. 
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· I forslaget til vedtak er det 
anbefalt å ta Svanedals-
gården, område B/F/K 2 , 
ut av planen. 

 

 

 

· Reguleringsplanen er i 
hovedsak en videreføring 
av gjeldende planer. Kun 
ett nybygg (garasje). 
Rådmannen ser ikke behov 
for den etterspurte 
visualiseringen  

 

 

· Foreslås innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene
, jf. forslag til vedtak 

 

· Tegnereglene er fulgt. Kun 
èn planlagt bygning: i 
område B5 

 

· Foreslås innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene
, jf. forslag til vedtak 

 

 

· Er tatt med i forslaget til 



 vedtak 

 

· Foreslås innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene
, jf. forslag til vedtak 

 

 

 

 

· Foreslås innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene
, jf. forslag til vedtak 

 

 

· I forslag til vedtak er det 
tatt med en ny 
bestemmelse om denne 
loven 

 Barn og unges 
representant i 
plansaker 

· Har fått oppgitt at fortauet 
vil være 1,3 m bredt der-
som parkeringsområdet 
blir som foreslått. Hun 
mener at fortauet da vil bli 
for smalt, og at dette vil 
være en fare for barn og 
unge som skal ferdes i 
området. Dessuten vil 
sikten være dårlig når 
parkerte biler evt. skal 
rygge ut i veibanen. Også 
dette vil kunne medføre 
farlige situasjoner.  

· Anbefaler at parkerings-
løsningen endres slik at 
biler f.eks. parkeres langs 
veien, slik som i P7. 

J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 

· Bredden på fortauet sør 
for Svanedalsgården er på 
plankartet oppgitt til 1,5 
m, men dersom det 
parkeres med hjulene nær 
kant-steinen kan den gjen-
værende bredden bli 
mindre enn 1,5 m. 

Rådmannen 
støtter syns-
punktene til barn 
og unges 
representant fullt 
ut. Se 
kommentarer i 
avsnitt 10 
nedenfor. 



 

· Rådmannen støtter 
anbefalingen til barn og 
unges representant fullt 
ut. 

 Felles bruker-
utvalg 

· Påpeker viktigheten av at 
de tiltak som iverksettes 
kommer inn under univer-
sell utforming, inkl. 
adkomsten til Gran-
holmen, eksempelvis 
svingradius for rullestol. 

D · Atkomsten til Granholmen 
fra sør vil ikke tilfredsstille 
universell utforming 
ettersom det her blir 
trapper ned til 
«stoplesteinene». For øvrig 
legger man til grunn 
universell utforming 

 Seksjon vei og 
utemiljø 

· Parkeringsplassene i P6 i 
sørenden av Svanedals-
gården er vist med 1,5 m 
avstand fra vegglivet. Til 
fradrag fra dette kommer 
overheng på parkerte 
biler. Bredde som er igjen 
kan bli mindre enn 1 m. 
Dette er eneste gang-
atkomst til tre store 
boligblokker. Det må være 
plass slik at en rullestol og 
en barnevogn kan passere 
hverandre. 

· Skråparkeringen medfører 
at biler må rygge ut i 
vegen i en kurve. Da har 
de liten eller ingen 
mulighet for å se om det 
kommer biler fra baksiden 
av bygget. Begge kjørefelt 
må benyttes for å kunne 
komme ut av parkerings-
plassen.  

· Løsningen med skrå-
parkering her gir ikke 
tilfredsstillende sikkerhet, 
og enhver bruk av 
parkeringsplassene vil 
medføre potensielt farlige 
trafikksituasjoner. 

· Seksjonen fraråder at 
skråparkering godkjennes 
her. 

· Seksjonen kan akseptere 
at det etableres lomme 
med to parkeringsplasser, 
slik som i P7. En slik 
løsning vil gi et tilfreds-
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· Rådmannen støtter 
synspunktene til seksjon 
vei og utemiljø fullt ut. Se 
kommentarer i avsnitt 10 
nedenfor. 

 

 

 

 

· Rådmannen støtter 
synspunktene til seksjon 
vei og utemiljø fullt ut 

 

 

 

· Rådmannen støtter 
synspunktene til seksjon 
vei og utemiljø fullt ut 

 

· Rådmannen støtter 



stillende fortau og vil gi 
langt tryggere parkerings-
plasser enn det foreslått 
løsning gjør. 

· § 6 punkt 3. Her står det at 
parkering i P1 og P2 kan 
reserveres for beboere på 
Lundeåne bo- og service-
senter. Offentlige parker-
ingsplasser kan ikke 
reserveres til bestemte 
bygg, personer eller 
bedrifter. Bestemmelsen 
vil derfor ikke kunne 
håndheves, og bes fjernet 
fra bestemmelsene. 

 
 
 
J 

synspunktene til seksjon 
vei og utemiljø fullt ut 

 
· Tas til etterretning 

 
 

 

 

· Rådmannen ser at denne 
bestemmelsen må tas ut 
av 
reguleringsbestemmelsene
. Se forslag til vedtak 

 Eigersund 
parkering 

· § 6 punkt 3. Her står det at 
parkering i P1 og P2 kan 
reserveres for beboere på 
Lundeåne bo- og service-
senter. Offentlige parker-
ingsplasser kan ikke reser-
veres til bestemte bygg, 
personer eller bedrifter. 
Unntak for forflytnings-
hemmede og elbiler. 
Bestemmelsen vil derfor 
ulovlig, og bes fjernet fra 
bestemmelsene. 

J · Rådmannen ser at denne 
bestemmelsen må tas ut 
av 
reguleringsbestemmelsene
. Se forslag til vedtak. 

 Folkehelse-
koordinator / 
prosjektleder 
sykkelbyen 

· Fraråder på det sterkeste 
at det anlegges og 
reguleres fire skråplasser 
for biler på sørsiden av 
Svanedalsgården. En slik 
løsning vil tvinge myke 
trafikanter ut i vegbanen, 
ettersom det er lite areal 
mellom parkerings-
plassene og veggen. Det er 
heller ikke tilrettelagt for 
at dette skal være en 
naturlig ferdselsvei for 
myke trafikanter. 

J · Rådmannen støtter syns-
punktene til folkehelse-
koordinatoren fullt ut. Se 
kommentarer i avsnitt 10 
nedenfor. 

 

Private merknader 
     

 
Innsigelser 



Det foreligger ingen varsler om innsigelse. 
 
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 
For boligeiendommene forutsettes i all hovedsak parkering på egen eiendom. Det legges opp til nye 
offentlige parkeringsplasser nord for Granholmen, i «Sandersvingen» og nye offentlige 
parkeringsplasser sør for Svanedalsgården. 
 
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  3 3 Rød Se under 
Ulykke med 
gående/syklende  

X  2 3 Gul   

Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  
Rådmannen anbefaler at man går tilbake til den løsningen for parkeringsplasser sør for Svanedals-
gården som var vist da planen ble fremmet til første gangs behandling. Da vil ulykkesrisikoen være 
akseptabel, noe den etter rådmannens vurdering ikke er med den løsningen som var på høring / 
offentlig ettersyn. 
 
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 bl.a. på rutebilstasjonen på Gruset. 
 
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  

Området er / blir tilkoblet til offentlig vann- og avløpsanlegg. 
 
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  

Situasjonen for barn i området vil ikke bli negativt endret som følge av de endringene som nå 
foreslås. Etablering av elvepark vil være positivt. 
 
9.4. Sikkerhet og beredskap 
9.4.1 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 som vil medføre at store deler av 
planområdet ikke lenger vil være flomutsatt. 
 
9.4.2 Støv og støy 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Støv og støy fra industri  X 1 1 Grønn   

Støy og støv fra vegtrafikken X  3 2 Gul  
Planområdet er utsatt for støy fra vegtrafikk. Det legges ikke opp til ny bebyggelse i planområdet, 
med unntak av en garasje i B5. 
 
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  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
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 1 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 med spesielle forhold. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i byggeforskrift 
TEK17 som ivaretar dette. 
 
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  1 3 Grønn  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder / 
restriksjonsområder 

 X   Grønn  

Hensynet til vassdraget er ivaretatt i foreliggende planforslag. 
 
9.6.2 Naturverdier og rødlisteart 
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  

Hensynet til kulturminner er ivaretatt i planforslaget. Se forslag til vedtak. 
 
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  

Flere flomsikringstiltak vil påvirke grunneiere og naboer, samtidig som eiendommene blir bedre 



sikret mot flom. 
 
9.6.13 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. 
 
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  

Skolene på Husabø ligger like sør for planområdet. 
 
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. Etablering av elveparken vil være positivt for folkehelsen. 
 
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 hovedsakelig holder seg 
innenfor rammene i kommuneplanen.  
 
Rådmannen vurderer at denne planen ikke har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og heller 
ikke at eventuelle avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
 
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 uttaler 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 følgende rekkefølgekrav i forslaget til reguleringsbestemmelser § 3: 
«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 
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.» 
 
10. Oppsummering og konklusjon 
 
Merknader fra Kulturavdelingen i Rogaland fylkeskommune 
Etter at kulturavdelingen kom med nye og omfattende innspill i høringsrunden hadde byantikvaren 
en samtale med saksbehandler i kulturavdelingen. Tema i samtalen var eventuell regulering av 
Svanedalsgården til hensynssone bevaring av kulturmiljø. Kulturavdelingen finner det naturlig at den 
nye reguleringsplanen også tar med bevaringshensynet når det gjelder denne bygningen, spesielt 
ettersom området inngår i Riksantikvarens NB!-område. Selv om hensikten med reguleringen er å 
legge til rette for flomsikring, så har bygningene en historisk sammenheng i bybildet som må ivaretas 
i reguleringsplanen. Kulturavdelingen foreslo at det kunne gjennomføres en avgrenset ny høring der 
Svanedalsgården ble foreslått regulert til hensynssone bevaring av kulturmiljø. Dersom kommunen 
ikke ønsket å foreslå regulering av Svanedalsgården til hensynssone bevaring av kulturmiljø, kan 
denne bygningen tas ut av planområdet ved at plangrensen legges i vegglivet på aktuelle deler av 
bygningen. Det er dette siste alternativet rådmannen har foreslått i forslaget til vedtak. 
 
I gjeldende reguleringsplan for Bøckmansbakken er ikke Svanedalsgården regulert til bevaring. 
 
Parkeringsplasser sør for Svanedalsgården. 
Da planen ble fremmet for PTU til første gangs behandling var det vist langsgående offentlig 
parkering sør for Svanedalsgården. 

 
 
 
 
I forbindelse med befaringen ved første gangs behandling foreslo en representant for 
Svanedalsgården at det burde bli fire skråparkeringsplasser i dette området istedenfor to 
langsgående parkeringsplasser. Planteknisk utvalg fattet vedtak om at når planen ble lagt ut til 
offentlig ettersyn / høring, skulle planen vise fire skråparkeringsplasser i dette området. 



 

 
 
I høringsrunden kom det inn klare motforestillinger mot å ha skråparkeringsplasser på dette stedet 
fra: 

· Barn og unges representant 
· Seksjon vei og utemiljø 
· Folkehelsekoordinatoren 

 
Alle disse instansene viser til at skråparkeringen vil være trafikkfarlig samtidig som den gir for dårlig 
framkommelighet for enkelte trafikantgrupper. 
 
Følgende argumenter er fremsatt: 
Fremkommelighet: 

· Et fortau på 1,5 m vil bli for smalt og dette vil være farlig for barn og unge som skal ferdes i 
området 

· Når noen parkerer med hjulet nær kantsteinen vil tilgjengelig bredde på fortauet bli mindre 
enn 1,5 m 

· Fortauet er hovedadkomsten for fotgjengere til tre store boligblokker  
· Det må være plass slik at en rullestol og en barnevogn kan passere hverandre på fortauet 
· Når det reguleres fortau lang offentlige veier kreves det i Eigersund kommune minimum 

2,25 m bredde 

Trafikksikkerhet: 
· Sikten for de som skal rygge ut fra disse skråparkeringsplassene vil være for dårlig ettersom 

plassene ligger i eller nær en innerkurve 
· Når man rygger ut i kjørebanen må man til dels benytte begge kjørefelt før man kan kjøre 

fram 
· Skråparkeringen gir utilfredsstillende trafikksikkerhet 

 
Rådmannen stiller seg fullt ut bak disse synspunktene og anbefaler at det blir vedtatt at 
parkeringsløsningen på sørsiden av Svanedalsgården blir slik det var vist da planen ble behandlet 
første gang i Planteknisk utvalg, dvs. med to langsgående parkeringsplasser. 



 
Ellers: 
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 reguleringsplanen vedtas med noen endringer på reguleringsplankartet og i 
bestemmelsene. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente for Eigersund kommune. 
 
Administrasjonens vurderinger: 
Disse er innarbeidet i saksforelegget ovenfor. 
 
Universell utforming: 
Ivaretatt i TEK 17. 
 
Folkehelse: 
Ikke kjent med spesielle forhold. Etablering av elveparken vil være positivt for folkehelsen. 
 
Alternativt forslag til vedtak:  
Forslag til detaljreguleringsplan for nedre del av Lundeåna gnr. 46 bnr. 31 m.fl. (Damsgård bru – 
Granholmen) med kart justert den 20.03.18, bestemmelser datert den 20.11.17, planbeskrivelse 
datert den 09.02.18 vedtas med følgende endringer: 
 
På reguleringsplankartet: 
 
I reguleringsbestemmelsene: 
 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12. 
 
 
Dokumenter vedlagt utsendelsen: 
 
 
Dokumenter unntatt offentlighet vedlagt utsendelsen (Sendes kun til møtende medlemmer): 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
627809 Reguleringsbestemmelser 20.11.17 (L)(890242) 
627808 Planforslag Elveparken 21.03.2018 (L)(924588) 
627810 Planbeskrivelse 09.02.18 (L)(889343) 
627807 Uttalelse - reguleringsplan for nedre del av Lundeåna gnr. 46 bnr. 31 m.fl. 

(Damsgaard bru - Granholmen) 



627806 Høring og offentlig ettersyn gnr. 46 bnr. 31 m.fl. - reguleringsplan for nedre del av 
Lundeåne 

627805 Vedrørende reguleringsplan for nedre del av Lundeåna gnr. 46 bnr. 31 m.fl. 
(Damsgaard bru - Granholmen) 

627815 Høringsuttalelse - reguleringsplan nedre del av Lundeåne gnr. 46 b.nr 31 mfl 
(Damsgård bru - Granholmen) 

627814 Felles brukerutvalg - høringsuttalelse vedr. reguleringsplan for nedre del av 
Lundeåne gnr. 46 bnr. 31 m.fl. (Damsgaard bru - Granholmen) 

627813 Reguleringsplan for nedre del av Lundeåne - merknader til høring fra seksjon vei 
og utemiljø 

627812 Høring reguleringsplan nedre del av Lundeåne 
627811 Høringsuttalelse - reguleringsplan for nedre del av Lundeåne 
 
 
 


