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Planinitiativ 
 

(Jf. pbl § 12-8, forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl, og prop. 
149 L) 

 

 
Planinitiativ for Gnr 9 bnr 1,4 mfl. - Sæstad, Eigersund kommune 

Utarbeidet av Kristiansen og Selmer-Olsen Sivilarkitekter  

Datert 21.11.2019 
 
 

Ansvarlige 

Fagkyndig 

Firma Kristiansen og Selmer-Olsen Sivilarkitekter  
Kontaktperson Ragnhild Tamburstuen 
E-post ragnhild.tamburstuen@arkkso.no 
Telefon 911 68 996 

Forslagstiller 

Navn Egil Midtbø og Johannes Sæstad på vegne av 
hjemmelshavere til eiendommene 9/1 og 9/4 

E-post  Johannes Sæstad: jsastad@getmail.no  
Egil Midtbø: egil.midtbo@svenskakyrkan.se 

Telefon Johannes Sæstad: 932 40 374 
Egil Midtbø: +46 761072637 

For hjemmels-
havere til 9/1 

Navn Johannes Sæstad 
Adresse Lensmannsvegen 6A, 4055 Sola 

For hjemmels-
havere til 9/4 

Navn Egil Midtbø 
Adresse Grårutgatan 3, 44455 Stenungsund, Sverige 
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Informasjon om planinitiativet 

Jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering § 1. 
 

1 Formålet med planen (Jf. § 1 andre ledd bokstav a) 
Legge til rette for fortetting av fritidsboliger, med nødvendig infrastruktur, på deler av 
eiendommene 9/1 og 9/4. Området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse BF23 i gjeldende 
kommuneplan.  

2 Planområdet og omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b) 
Planavgrensning og lokalisering 
Planområdet er på ca. 10,6 daa, og ligger på Sæstad, vest for Sæstadvatnet på Søra-
Eigerøya.  

  
 

Beskrivelse av planområdet 
Området ligger mellom Vaksvikveien og Sæstadvatnet og består i dag av krattskog og 
utmark som er sterkt preget av gjengroing. Det er ingen registrerte automatisk freda 
kulturminner eller kulturmiljøer innenfor planområdet jf. kulturminnedatabasen. Planområdet 
omfattes ikke av viktige landskap i Rogaland. Det er ikke påvist nær trua eller trua arter 
innenfor området. Jf. Temakart Rogaland er det mulighet for marin leire innenfor området. 
Dette gjelder imidlertid for store deler av Eigerøy.  

3 Plansituasjon og føringer (Jf. § 1 andre ledd bokstav g) 
Forholdet til kommuneplan 
Området er i kommuneplanen for Eigersund 2018-2030 merket som område for fremtidig 
fritidsbebyggelse BF23. Arealer rundt er merket som bl.a. LNF-område med hensyn 
landbruk. Veien til Vaksvik og Selvågen krysser gjennom området i vest. 

Figur 1: Oversiktsbilde, planområdet er angitt med rødt 
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Figur 2: Utsnitt av kommuneplanen for Egersund 2018-2030 

Forholdet til eventuelle reguleringsplaner og retningslinjer 
Området er ikke regulert ved reguleringsplan, men grenser i øst til reguleringsplan for 
Maglevik, planid 19900002. Reguleringsplanen viser turvei fra fylkesveien til Maglevik. 
 

4 Kort presentasjon av planlagte tiltak (Jf. § 1 andre ledd bokstav c, d og e) 
Foreslått planavgrensning omfatter hele byggeområdet BF23, samt mulige 
atkomstmuligheter. Planen vil tilrettelegge for ca. 11 fritidsboliger innenfor planområdet.  

Det er sett på 2 mulige atkomster til området, fra privat vei til bebyggelse nordøst for området 
og fra Vaksvikveien som også er en privat vei. Grunnet topografien i området vil begge 
veialternativer medføre terrenginngrep i form av skjæringer og fyllinger. Endelig adkomst og 
utforming av internveier avklares i detaljplanen. 

Det er laget et foreløpig skisseprosjekt for området som viser hvordan 11 fritidsboliger med 
tilhørende veinett kan plasseres i området. Ved plassering av fritidsboligene er det spesielt 
lagt vekt på at hver enkelt enhet skal sikres best mulig utsikt og tilfredsstillende solforhold, 
samt at terrenginngrepene skal begrenses til et minimum. Bebyggelses størrelse og 
parkeringskrav er tenkt utnyttet i tråd med overordnet planverk. Siden det er 2 mulige 
atkomstløsninger er det tegnet ut 2 alternativer hvor alternativ 1 viser atkomst fra vest via 
Vaksvikveien, mens alternativ 2 viser atkomst i sør via privat vei nordøst for området. I 
alternativ 2 vil imidlertid 2 foreslåtte tomter nordvest i området (på eiendom 9/1) ha atkomst 
fra Vaksvikveien grunnet store høydeforskjeller og dermed krevende atkomstforhold dersom 
disse også skulle hatt atkomst fra sør.  
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Figur 3: Alternativ 1. Atkomst fra øst via eksisterende private vei til boliger nord for området.2 fritidsboliger nord i området 
får atkomst fra Vaksvikveien. 

   

Figur 4: Alternativ 2. Atkomst fra Vaksvikveien. Internveien i området vil få en nokså bratt stigning spesielt i øvre del av 
traséen. 

Avsatt område BF23 i kommuneplanen omfatter deler av en skrent i sør- sørvest, som ikke 
er utbyggbar. Både med tanke på solforhold for nye fritidsboliger, men også fare for 
steinsprang fra skrenten vil det være hensiktsmessig å ikke oppføre nye bygninger for tett på 
denne skrenten. En søker derfor å omdisponere mindre deler av LNF-område nordøst for 
området til fritidsboliger, hvor da det ubyggbare området i BF23 omdisponeres til LNF-
område, som vist i illustrasjonene på side 5. Konsekvensen av denne endringen i 
arealdiponering vurderes å være liten/ingen.  
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5 Virkninger på omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b og f) 
Beskriv tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 
Tiltaket vil privatisere området ved at det oppføres fritidsboliger. Området virker ikke å bære 
preg av utstrakt bruk som friluftsområde av allmenheten i dag.  
Nye fritidsboliger tilpasses terrenget i form og volum, samt at internvei i feltet gis en mest 
mulig skånsom plassering i landskapet. Grunnet topografien i feltet vil det uansett være 
behov for noe terrenginngrep (fylling og skjæring) i forbindelse med etablering av vei og 
planering av tomter. Grunnet topografien i området vil nye fritidsboliger ikke fremstå i uheldig 
silhuett. Ny bebyggelse vil ikke hindre utsikt fra eller redusere solforhold for eksisterende 
bebyggelse rundt planområdet.  
 

6 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet (Jf. § 1 andre ledd bokstav i) 
Er det spesielle utfordringer i forhold til samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet? 
I forbindelse med planarbeidet vil det bli utarbeidet ROS-analyse, og nødvendige 
risikoreduserende tiltak vil innarbeides i planforslaget.  

Området kan være utsatt for steinsprang fra eksisterende skrent i sør-sørvest. Forholdet 
avklares i ros-analysen. 

7 Konsekvensutredning (Jf. § 1 andre ledd bokstav l) 
Krever planen konsekvensutredning og ev. utarbeidelse av planprogram?  
(Jf. forskrift om konsekvensutredninger § 6 og § 8). 
Det aktuelle området er ikke tidligere regulert, men planlagte tiltak vil være i samsvar med 
overordnet arealformål i kommuneplanen. Tiltaket vurderes å ikke utløse krav til 
konsekvensutredning jf. § 6-8 i forskriften. 

8 Planprosessen og samarbeid/medvirkning (Jf. § 1 andre ledd bokstav h, j og k) 
Er det vesentlig interesser som berøres av planinitiativet? 
Det er ikke oppdaget andre vesentlige interesser som berøres av planinitiativet som ikke 
allerede er nevnt.  
 
Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart? 

- Fylkesmannen i Rogaland  
- Rogaland Fylkeskommune v/regionalplanavdelingen og kulturseksjonen 
- Statens vegvesen Region vest 
- Dalane Energi IKS  
- Eigersund kommune  
- Berørte grunneiere og naboer/gjenboere. 

Listen er ikke uttømmende.  
 
Omtal prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte 
Etter oppstart av planarbeid, vil det legges opp til medvirkning gjennom ordinær saksgang.  
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9 Foreløpig fremdriftsplan 

Aktivitet Tid/dato 
Oppstartsmøte  13.12.19 
Varsel om planarbeid. Minst 30 dager høringsfrist.  
 
Hvis KU-pliktig: Forslag til planprogram sendes på høring 
samtidig med oppstartsmelding. Minst 6 uker høringsfrist. 

uke 2-3 

Oppsummering av høringsinnspill,  
Oppsummeringsmøte med kommunen 

uke 7-8 

Oversende saksbehandler skisseforslag for gjennomsyn 
Avklaringsmøte hvor skisseforslaget drøftes.  

uke 16 

Innsending av komplett planforslag Uke 18 
 
Videre saksbehandling: 
1 gangs behandling i PTU. Innen 12 uker etter komplett plan er innsendt, tidligst 
behandling vil være i PTU-møtet som er etter sommerferien dvs august 2020 
Offentlig ettersyn av planforslaget, 6 uker høringsfrist 
Gjennomgang av høringsuttalelser med tiltakshaver. Planen revideres iht. 
høringsuttalelser og gjennomgang av disse. Oversending av revidert planforslag. 
2 gangs behandling i PTU. 
Sluttbehandling i Kommunestyret. 
Plankart revideres iht kommunestyrevedtak.  
Planen kunngjøres og berørte parter tilskrives. Klagefrist 3 uker.  

 

 

 


