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  Kopi av kunngjøring  

  Reguleringsbestemmelser    

  

 

1. SAMMENDRAG  

 

 T Holand Eiendom A/S, grunneier til området innenfor reguleringsplanen for Hovland 

Industriområde, ønsker å endre/ oppgradere planen, dette hovedsakelige knyttet til vei/ 

tomteinndeling.  

 

2. BAKGRUNN  

 

2.1 Hensikten med endringen 

 Men ønsker å tilrettelegge området for etablering for mindre næringsvirksomheter ved 

å kunne tilpasse tomtene etter den enkeltes bedrifts behov. Veien inn i området legges 

slik at næringstomtene vil kunne få god adkomst uansett tomtens størrelse.  
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2.2 Forslagsstiller 

 Petter E Seglem har på vegne av grunneier, T Holand Eiendom A/S påtatt seg 

oppdraget med å utarbeide reguleringsendringen.  

2.3 Krav om konsekvensutredning 

 Siden endringen er rimelig enkel og lite konfliktfullt, synes den ikke å falle inn under 

forskriftens omfangskriterier for hva gjelder krav til konsekvensutredning. Eigersund 

kommune stiller heller ikke krav om konsekvensutredning, jfr. referatet fra oppstarts-

møte.  

 

3. PLANPROSESS  

 

3.1 Oppstartsmøte 

 Møte i anledning oppstart av reguleringsarbeidet ble avholdt på plankontoret i 

Eigersund kommune den 05.04.19. Her møtte for grunneier Terje Holand, regulerings-

arkitekt Petter E Seglem, samt saksbehandler Magne Eikanger. Sistnevnte besørget 

referatet.  

3.2 Varsel om oppstart  

 Varsel vedr. oppstart av planarbeidet i henhold til PBL § 12-8, ble sendt via brev 

datert 15.04.19, til berørte naboer, grunneiere og rettighetshavere i området. 

Likelydende brev ble i tillegg sendt ulike offentlige etater. Varslet ble også kunngjort 

via annonse i Dalane Tidende den 15.04.19, samt innlagt på kommunens hjemmeside. 

Frist for evt. merknader var satt til 10.05.19.   

 

4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

 

4.1 Overordnet planer 

 Planen utføres i henhold bestemmelsene i Plan- og bygningslovens kapittel 12, samt 

kommuneplanen 2011 – 2022 kyst del med Hellvik. 

4.2 Gjeldende reguleringsplan 

Endringen i forhold til gjeldende plan er i all hovedsak å flytte den regulerte samlevei i 

søndre kant av området inn til midten av området. På denne måte vil området avsatt til 

bebyggelse få en bedre utnyttelse, kanskje i hovedsak mindre næringsvirksomheter.    

 



5 

5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

5.1 Beliggenhet 

 Planområdet ligger på Hovland, S Eigerøy ved Ytre Torvhusveien, nærmere bestemt i 

et vel etablert nærings/ industriområde.  

5.2 Dagens arealbruk 

 De ubebygde arealene er i hovedsak grovplanert, og derved benyttes i liten grad til noe 

fornuftig.  

5.3  Arealfordelingen i daa er som følger: 

  a) 1826 - Industri/ lager 25,9 

  b) 2011 – Kjørevei 2,0 

  c) 2012 – Fortau 0,1 

  d) 3060 – Vegetasjonsskjerm 5,1  

5.4 Ny bebyggelse 

 Den nye bebyggelse tenkes tilpasset Ytre Torvhusveiens øvrige bebyggelse, dvs. 

mindre næringsvirksomheter.  

5.5 Adkomst 

 Mens adkomstveien inn til området (o KV1) fra Ytre Torvhusveien blir kommunal, 

blir de internveiene (f KV2/ KV3) innenfor å differeres som felles, og skal bygges til 

en standard som tillater fremkommelighet for lastebil/ vogntog i anledning transport 

av varer, materialer etc. Vedlikeholdet bæres av de som er tilknyttet/ bruker av veien.  

5.6 Landskap 

 Arealet i området utenfor planområdet må karakteriseres som et flott og naturgitt 

landskapsområde. Som en overgang til dette, reguleres det derfor inn en vegstasjons-

skjerm i ytre randsone av planområdet.   

5.7 Kulturminner 

I sin uttalelse til reguleringsplanen, nevner fylkeskommunens planavdeling at det 

verneverdige sauehuset som ligger like utenfor planområdet må hensyntas. Utenom 

dette synes det ikke å foreligge registrerte kulturminner.   

5.8 Solforhold 

 Hele området ligger sørvendt, og derved optimalt med hensyn til sol.  

5.9  Trafikkforhold  

Adkomsten inn til området skal gå fra Hovlandsveien (RV 42), og videre via Ytre  

Torvhusveien. Langs Hovlandsveien finnes det et bra og velfungerende gang/ 
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 sykkelveinett. Bussforbindelse er også bra med stoppested like i nærheten.  

5.10 Universell tilgjengelighet 

 Plan- og bygningslovens karv til universell utforming betinges ivaretatt.   

5.11 Infrastruktur  

 Veier, og ellers kommunaltekniskanlegg skal bygges i henhold til kommunale krav/ 

retningslinjer.    

5.12 Grunnforhold 

 Byggeområdet består hovedsakelig av fjell/ morenemasser, dvs. rimelig stabilt.  

5.13 Støy 

 Støyende virksomheter innfor planområdet tillates ikke. Ytre støy synes i hovedsak å 

være trafikkstøy fra Hovlands/ Ytre Torvhusvei, noe som ansees mindre problematisk.  

5.14 Rasfare 

Det gjeldende området anses for lite konfliktfullt i anledning mulig rasfare.   

5.15 Biologisk mangfold 

 Siden planområdet ikke skal utvides, antas det at forholdene omkring mulig negativ 

påvirkning av områdets biologiske mangfold, ikke endres.    

5.16 Rødliste/ truede arter 

I henhold til Temakart Rogaland finnes det ingen rødliste art innenfor planområdet.  

5.17 Hensynsone flom 

I henhold til NVEs atlas viser aktsomhets krat lite og ingen fare for flom i området. 

5.18 Renovasjon 

 Den enkelte næringsvirksomhet må utføre/ tilknytte seg en forsvarlig og godkjent 

avfalls/ renovasjonsordning.  

 

6. ENDRINGENE SAMMENLIGNET MED GJELDENDE PLAN 

 

6.1 Som nevnt i 4.2, er endringen i forhold til gjeldende plan er i all hovedsak å flytte den 

regulerte samlevei i søndre kant av området inn til midten av området. På denne måte 

vil området avsatt til bebyggelse få en bedre utnyttelse, dette med tanke på mindre 

næringsvirksomheter. Det antas at den opprinnelig samlevei var tenkt som adkomst til 

innfor liggende landbruksareal, en tilsynelatende mindre gjennomtenkt løsning, dette 

all den tid disse arealene allerede har sine adkomster direkte til Løyningsveien.     

 



7 

7. KONSEKVENSER AV ENDRINGSFORSLAGENE 

7.1 Reguleringsendringen som i hovedsak er flytting av nevnte samlevei mener forslags-

stiller vil være en fordel for både næringsområdet og tilstøtende landbruksområder. Et 

mulig konfliktsnivå ved å skille disse næringene synes betydelig redusert, noe som 

selvsagt vil være en stor fordel, dette spesielt da de ulike næringene ligger så pass tett 

innpå hverandre. Denne tanke styrkes ytterligere da vegetasjonsskjermen/ parkbelte 

blir beholdt, og faktisk blir utvidet.   

 

8. INNKOMNE MERKNADER 

8.1 Det er kun mottatt en merknad i anledning varsel om reguleringsendringen, og det fra 

Fylkesmannens planavdeling. De viser til at det finnes et verneverdig sauefjøs utenfor 

planområdet, at dette må hensyn tas.  

Forslagstillers kommentar til dette, er at dette selvsagt ikke blir berørt da det ligger et 

godt stykke utenfor planområdet.    

 

 


