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1.0 SAKEN GJELDER 

Aros arkitekter fremmer på vegne av Ragnar Østebrød og Arild Myklebust forslag til 

detaljregulering for tre nye boliger i Færevik på nordre Eigerøy.  

 

2.0 GJELDENDE PLANER 

 

Overordnede planer: 

Kommuneplan for Eigersund, Kystdel 2011 – 2022 (Kommuneplanrevidering, 

høringsfrist 22. mars) 

Området er i gjeldende 

kommuneplan avsatt til 

boligformål. Kommuneplanen 

legger føringer gjennom en 

rekke bestemmelser og 

retningslinjer som er relevante 

for planforslaget. 

§1.3 Forhold som skal avklares i 

reguleringsplaner 

I 100-metersbeltet langs sjø skal 

planer angi byggegrense for 

tiltak og sikre allmenn ferdsel og 

badeplasser. 

§1.9 Byggehøyde over havet 

Oppholds-, arbeids- og publikumsrom i nye bygg i eksisterende og nye utbyggingsområder 

skal ikke ha gulv lavere enn tre meter over havnivå. Dersom det skal bygges lavere eller i 

områder utsatt for bølgeslag/oppstuing, må det fremlegges fagkyndig rapport for sikker 

byggehøyde og evt. Avbøtende tiltak for areal lavere enn kote +5. 

§1.14 Parkering 

Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass på fellesareal/på egen tomt for minimum én bil pr. 

bruksenhet samt en bil pr. bruksenhet til gjesteparkering.  

For boligbebyggelse skal det settes av plass til en garasje pr. boenhet.  

§2.13 Naust, boder brygger 

Naust kan ikke overstige 30 m2 med gesimshøyde inntil 3 m. og mønehøyde inntil 4,5 m 

over topp fundament. Boder ved sjøen skal ikke overstige 5 m2 T-BRA, med maks 

gesimshøyde 3 m. Det er i tillegg ulike beskrivelser om utforming og materialbruk. Videre 

skal brygger begrenses i størrelse til 10 m2. 

§2.17 Strandsonen og sjøområdene 

d. Naturområder i sjø 

Graving, mudring, utfylling og andre tiltak som kan endre områdets verneverdi er ikke tillatt. 

§3. Hensynssoner 
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b. Flom 

Innenfor hensynssone for 200-årsflom tillates ikke oppført ny eller vesentlig utvidelse av 

eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen i andre flomutsatte områder må legges høyt nok for å 

unngå flomskader. Alle saker i «hensynssone flom» skal forelegges NVE og Fylkesmannen 

for uttale. Det kreves fagkyndige uttaler for sikring og sikker byggehøyde samt vurdering av 

konsekvenser for omgivelser. 

 

Tilgrensende planer: 

Planene nord for planområdet 

består i hovedsak av boligformål 

(frittliggende småhusbebyggel-

se), mens planen i sør har ho-

vedformål industri (landbasert 

havbruk).  

20130008 – Detaljregulering for: 

Boliger Ørnakula, gnr. 2 bnr. 43 

m. fl. Vedtatt 20.02.2017 

20060003 – Detaljregulering for: 

Midbrød, del av gnr. 2 bnr. 20. 

Vedtatt 12.06.2006 

20040005 – Detaljregulering for: 

Færevik, gnr. 2/bnr. 1 og 9. Ved-

tatt 15.11.2004 
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3.0  BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

 

3.1 Beliggenhet, avgrensning og størrelse 

Planområdet ligger på nordre Eigerøy i Færevika øst for Ytstebrødvegen.  

 

Areal innenfor planområdet er ca. 6,8 daa, og omfatter gnr/bnr 2/20, 2/88, 2/95, 2/50, 2/154, 

2/94 og 2/89. 
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3.2 Eksisterende bebyggelse og kulturminner 

Innenfor planområdet er det i dag to eksisterende 
boliger, en fritidsbolig og et naust.  

Gnr/bnr 2/20 Består i dag av en adkomstveg for 
boliger utenom planområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

Gnr/bnr 2/88 Består i dag av enebolig med garasje, 
i tillegg til en frittstående garasje.  

2/95 – ubebygd teig 

 

 

 

 

 

 

 

Gnr/bnr 2/50 Består i dag av to uthus og en 
enebolig med garasje. 
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Gnr/bnr 2/154 Består i dag av en fritidsbolig, 
deler av kai og strandsone. 

Gnr/bnr 2/94 Består av brygge. 

Gnr/bnr 2/89 Består av et naust. 

 

 

 

 

 

Det er ikke registrert verken SEFRAK bygg eller fornminner innenfor planområdet. 

Bygningsstrukturen på stedet preges av eldre frittliggende eneboliger og mindre 
fritidsboliger/naust, med saltak og trekledning. Det er også innslag av pulttak i nyere 
bebyggelse. Området har en lav tetthet, og deler av arealet er utflytende og tilsynelatende 
ikke i bruk. 

 

 

3.3 Topografi, vegetasjon og grunnforhold 

Terrenget skråner ned mot sjøen i nordøst, og går fra kote 0 i øst opp til ca kote 19 i vest. 

Grunnforholdene består av fjell (grovkornet anortositt) med et tynt lag løsmasser noen 

steder. Vegetasjonen er skrinn og består stort sett av gress/lav vegetasjon. 
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3.4 Biologisk mangfold 

I sjøen utenfor planområdet er det registrert verdifull tareskog med stortare. Denne har verdi 

A (av nasjonal interesse å ivareta), da den er svært stor og i tillegg overlapper forekomsten 

med et gyteområde for torsk. 

Det er innenfor planområdet registrert laksand, toppskarv, sjøorre, kvi. Tre andre registrerte 

fuglearter er registrert som nær truet; Larus canus fiskemåke, Somateria mollissima ærfugl 

og Carduelis flavirostris bergsirisk. 

Det er et synlig samspill mellom fugl, fisk og tare i området. Fugler som er observert av 

grunneier er stokkand, ærfugl, og fiskemåke, primært på nabotomt. Det er også gjort 

observasjon av mink.  

 

3.5 Sol- og skyggeforhold, vind og lokalklima 
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Figur 2 Vinterhalvår 

Dominerende vindretninger på vinterhalvåret er fra øst og sør-øst, mens på sommerhalvåret 
er det fra nord-vest og sør-øst. Største del av planområdet ligger skjermet for nord-vest av 
terrenget, mot øst er det en større odde i et ellers åpent hav. 

Klimaet er ellers typisk vestlandskystklima, med forholdsvis jevn temperatur og høy 
luftfuktighet. Det er normalt sett lite snø i området.  

 

Figur 3 Utsikt fra sør, eksisterende situasjon 

Da terrenget skråner mot øst, gir 
det ikke optimale solforhold for 
boligbebyggelse, men det er 

Figur 1 Sommerhalvår 

Figur 4 21. mars kl. 15:00 Figur 5 21. juni kl. 15:00 
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ingen større terrengformasjoner som påvirker solforhold på nye planlagte hageareal. 
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3.6 Friområder og friluftsliv i nærmiljøet 

Nærområdet byr på sjø- og strandliv, med en sandstrand like nord for planområdet, 
Storesanden. Områder ned mot sjøen både nord og sør for planområdet er regulert til 
offentlig friområde  

 

Figur 6 Eigerøy fyr 

 

 

Figur 7 Auglend vandringshavn 
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3.7 Gang-/sykkelveitilknytning til viktige målpunkt 

Det er ikke gang- og sykkelsti ved planområdet, men det er nylig anlagt g/s-veg fra bro 
mellom Eigerøy og fastlandet ut til Leidland. Denne er planlagt forlenget videre til Stie. 
Gående og syklende ferdes ellers i vegbanen for å komme til butikker, skoler, barnehage og 
friområder.  

Egersund sentrum nås fra planområdet via Ytstebrødveien (fv. 64) og rv. 502. 

Nærmeste barneskole er Eigerøy skole, ca. 7,5 km fra planområdet. 

Nærmeste ungdomsskole er Lagård ungdomsskole, som ligger nord for Eigersund sentrum, 
ca 9,2 km fra planområdet. 

Nærmeste videregående skole er Dalane Videregående Skole, som ligger nord for Eigersund 
sentrum, ca. 8,9 km fra planområdet. 

Nærmeste dagligvarebutikk er SPAR Eigerøy, ca. 7,2 km fra planområdet. 

 

 

3.8 Atkomst, trafikkforhold og kollektivbetjening 

Adkomst til eiendommene går fra Ytstebrødvegen, som er en fylkesveg med ÅDT på 700. 
Herfra er det privat veg inn til eksisterende boliger og naust/fritidsbolig. Det er regulert inn en 
ny veg over gnr. 2 bnr. 20 som skal betjene to boliger.  
 

3.9 Spesielle miljøforhold 

Det blir ofte skylt opp tare på deler av området ved sjøen. Det er ikke kjennskap til andre 
spesielle miljøforhold innenfor planområdet, enn det som er nevnt under pkt. 3.4. 
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3.10 Vann og avløp 

Det er offentlig avløpsanlegg i området som er tilstrekkelig dimensjonert for at nye boliger 

kan tilknyttes dette.  
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4.0 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

 

4.1  Formål med planen  

Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av ny bebyggelse i Færevik, Eigersund 
kommune. Ny detaljreguleringsplan omfatter frittliggende eneboligbebyggelse, ny veg, felles 
uteoppholdsareal og brygge. 

 

4.2 Arealbruk og reguleringsformål  

Området er regulert til følgende formål: 

 Areal: 

Frittliggende småhusbebyggelse 4.326 m2 

Fritidsbebyggelse 871 m2 

Uthus/naust 40 m2 

Kjøreveg 338 m2 

Naturområde 610 m2 

Friluftsområde i sjø og vassdrag 655 m2 

Småbåthavn 63 m2 

Totalt: 6.864 m2 

 
 

4.3 Bygningers plassering og utforming 

 

Bolig 1 har 2 etasjer og er plassert ved innkjørselen til Færevik, og har utsikt utover hele 

planområdet. Tomten er trekantformet, skråner mot vest med en høydeforskjell på ca. 5 

meter, og har et relativt lite areal. For å få en akseptabel eneboligstørrelse, er utformingen i 

stor grad styrt av byggegrensene mot omkringliggende veger og nabo. Ved å legge adkomst 

og en sokkeletasje med garasje delvis inn i terrenget på den laveste delen av tomta, med en 

Bolig 1 

Bolig 2 
Bolig 3 

Ny veg 
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etasje over denne med oppholdsareal, oppnår en god utsikt og uteareal med gode solforhold 

på den høyeste delen av tomta.  Bygget blir også mindre dominerende sett fra sjøen, ved å 

ta opp tomtens høydeforskjeller på denne måten. 

Bolig 2 og 3 har 2 etasjer og er plassert mellom eksisterende bebyggelse og sjøen. 

Terrenget rundt disse boligene er foreslått hevet slik at inngangsplanet blir på kote +5, for å 

sikre boligene mot flom. Plassering og utforming for øvrig er i stor grad styrt av utsikts-, sol- 

og vindforhold. Boligene får god utsikt mot øst og sør, og hagearealer mot vest ligger lunt til 

og får gode solforhold. Adkomst er fra ny veg som fører ned til sjøen. 

 

4.4 Grad av utnytting 

Det legges opp til en utnyttelse på ca. 25% av netto tomteareal (kun BYA bolig) for alle de 

nye tomtene. Dette tilsvarer ca. 2 – 2,5 boliger/daa. Samlet tetthet for hele planområdet er 

ca. 1 bolig/daa (medregnet fritidsbolig).  

 

4.5 Estetikk 

Bolig 1 består av 2 etasjer med flatt tak, evt pulttak. Uttrykket er moderne og skiller seg ut i 

omgivelsene, og har slektskap til nyere bygg i området.  

Bolig 2 og 3 består av 2 etasjer med forslagsvis saltak, men kan også bygges med flatt tak 

eller pulttak. Uttrykket er moderne, og slekter på eksisterende- og historisk sjønær 

bebyggelse.  

 

4.6 Parkering 

Hver bolig har egen garasje med oppstillingsplass i tillegg. Bolig 1 har enkel garasje mens 

bolig 2 og 3 har doble garasjer. Det er god plass til sykkelparkering på samtlige tomter.  
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4.7 Veiløsninger  

Adkomst til boligene skal skje via 

eksisterende private veger. Bolig 1 

har adkomst via nylig opparbeidet veg 

over gnr. 2 bnr 20. Denne er dog ikke 

opparbeidet i tråd med gjeldende 

regulering, og må flyttes for å gjøre 

plass til uteoppholdsareal til bolig 1.  

 

Se utsnitt som viser flyfoto av anlagt 

veg sammenstilt med regulert 

plassering av veg. 

 

Vegen som skal brukes til adkomst for bolig 2 og 3 er smal og bratt og går gjennom et 

eksisterende tun. Denne må oppgraderes og stigningsforhold utjevnes for at den skal kunne 

fungere gjennom hele året.  

 

 
  

4.8 Landskap og estetikk 

De nye boligene vil være synlige fra sjøen, spesielt bolig 2 og 3 som løftes opp i forhold til 

eksisterende terreng. Det er derfor viktig at de får en estetisk tiltalende utforming, og at 

terrenget formes på en måte som gir minst mulig skjæringer og murer. I forbindelse med 

utbedring av adkomstveg ned mot bryggene vil det være ønskelig å fylle opp terrenget inn 

mot eksisterende veg på nabotomt i sør, for å jevne ut kunstige høydeforskjeller. Også mot 

noen av naboeiendommene kan det være en fordel å fylle opp terrenget i stedet for å benytte 

murer.  

 

4.9 Strandsone og brygger 

Den nordre delen av dagens brygge skal det restaureres og sikres mot utrasing, ved at det 

etableres en ny bryggefront i varige materialer (stein/betong) som kan bygge på inntil 1,5 x 9 
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meter i forhold til dagens brygge. Her har det tidligere vært en trefront som er blitt ødelagt av 

sjøen for mange år siden. Resten av bryggekanten skal beholdes der den er i dag.  

 

I sør er dagens strandlinje utsatt for erosjon, og blir til stadighet fylt opp av tang og tare som 

råtner og lager sjenerende lukt. Det vil derfor legges ut rullestein for å bremse videre erosjon 

i strandsonen. 

 

   
 

4.10 Kollektivbetjening 

Det går buss fra Ytstebrødveien til og fra Egersund sentrum ca 10 ganger per dag i 

ukedagene. Videre fra Egersund sentrum er det forbindelse med tog både til Stavanger og 

Kristiansand/Oslo.  

 

4.11 Sykkeltilrettelegging 

Det er ikke utbygd gang- og sykkelvegnett i nærområdet.  

 

 

4.12 Tiltak for å ivareta barn og unges interesser, livsmiljø og oppvekstvilkår 

Det planlegges etablert ny lekeplass på nabotomten, hvor det er regulert inn 10-12 nye 

boliger. Denne vil antagelig også kunne brukes av barna i nabolaget.  

 

Det er ingen gjennomgangstrafikk i nærheten, men sjøen kan representere en fare for barn i 

forbindelse med ubevoktet lek.  

 

 

4.13 Støyberegning og støyskjermingstiltak 

Bolig 1 ligger ca. 30 m fra Ytstebrødveien, men med en ÅDT på knappe 700 biler vurderes 

det å ikke være behov for støyskjerming.  

Bolig 2 og 3 ligger ned mot sjøen og helt skjermet når det gjelder trafikkstøy.  

 



18 
 

4.14 Universell utforming 

Boligene har inngang fra underetasje og flere funksjoner (f.eks. stue/kjøkken) i etasjen over, 

og regnes derfor ikke som boliger som skal tilfredsstille kravene til universell utforming, ifølge 

Tek 17. Adkomst til bolig 2 og 3 er bratt og ikke egnet for rullestol.  

 

4.15 Kommunaltekniske løsninger 

Det er tilknytningsplikt til offentlig vann og kloakk for boliger i området, dette må opparbeides.  

Renovasjon vil være private søppeldunker som trilles ut til offentlig veg på hentedagen.  

 

4.16 Forhold til kulturminner 

Det er ingen kjente kulturminner i området. Dersom det avdekkes spor etter kulturminner i 

forbindelse med byggearbeider skal arbeidet stanses og ansvarlig myndighet varsles 

umiddelbart.  

 

4.17 Rekkefølgekrav 

Planen utløser ingen krav om rekkefølgetiltak, utover normal tilknytningsplikt og etablering av 

VA-anlegg.  

 

4.18 Risiko og sårbarhet (ROS- analyse)  

Se eget vedlegg for risiko og sårbarhetsvurderinger og forslag til tiltak.  
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5.0 KUNNGJØRING AV PLANOPPSTART 

5.1 Rogaland fylkeskommune, fylkesrådmannen, brev datert 01.02.2019 

Formålet er i samsvar med kommuneplanen. Det forutsettes at de nye boligene trekkes 

tilbake fra strandsonen. Utvidelse av brygger kan være konfliktfylt med tanke på 

allmennhetens tilgang til strandsonen. Det forutsettes at det gjøres grundige vurderinger av 

påvirkning på strandsonen. Planarbeidet bør også ta hensyn til områdekvaliteter og 

tilpasning til omgivelsene, herunder landskapsbildet.  

Forslagsstillers kommentar: 

De nye boligene ligger ca 30 m fra sjøen. Ved å legge ut rullesteiner for å hindre vegetasjon 

å bli skylt opp på land, vil området fremdeles ha allmenn tilgjengelighet. Det er tilliggende 

områder med rullestein i strandsonen, så dette vil gi en bedre helhet og sammenheng, og 

tilbakeføre landskapsbildet til slik det omtrentlig var før. Området blir regulert til naturområde. 

 

Historisk bilde fra 1967 

Annen oppgradering av eksisterende brygger vil ikke påvirke allmenn tilgang til området. 

 

5.2 Fylkesmannen i Rogaland, brev datert 01.02.2019 

Planområdet ligger i 100-meters beltet til sjøen, og det er viktig at planen ivaretar hensyn til 

natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Vi forutsetter at 

oppgradering av eksisterende brygger betyr at bryggene ikke blir vesentlig større i 

utstrekning. Strandlinje uten byggetiltak må beholdes uberørt, og bør reguleres til 

friluftsformål. Nye bolighus bør trekkes like langt fra sjøen som eksisterende bolighus. 

Planen må ellers utarbeides i tråd med kommuneplanen for Eigersund.  

Det gjøres oppmerksom på at området i sjøen utenfor planområdet er registrert som større 

tareskogforekomst med høy verdi.  

Forslagsstillers kommentar: 

Boligene er trukket så langt tilbake fra sjøen som det lar seg gjøre med tanke på solforhold 

og krav om hageareal. Som beskrevet er utvidelsen av eksisterende brygger moderat. I sør 

etableres det rullestein for å unngå erosjon samt hindre store oppskyll av tang og tare på 

stranden.  
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5.3 Fiskarlaget Vest, brev datert 05.02.2019 

Det er ikke registrert fiskeriinteresser i/ved reguleringsområdet. Det er derimot registrert 

tareskogforekomst. Fiskarlaget Vest forutsetter at arbeid i tilknytning til sjø gjennomføres på 

en slik måte at mest mulig av tareskogen ikke blir skadelidende, og at forurensning fra 

området blir avgrensa mest mulig når det gjelder utslipp til sjø, inkludert ved bruk av 

bryggene.  

Forslagsstillers kommentar: 

Planlagt tiltak er ikke forventet å ha noen påvirkning på tareskogen.   

 

5.4 Fiskeridirektoratet, brev datert 18.01.2019 

Direktoratet kan ikke se at denne saken kan medføre konsekvenser for de interesser de skal 

ivareta, og har derfor ingen særskilte merknader. De vil likevel påpeke at det i planområdet 

er registrert svært viktige tareskogforekomster, og at det derfor må utøves varsomhet ved 

evt. anleggsarbeid.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Det legges inn i bestemmelsene at tareskogforekomsten skal sikres mot forurensning fra 

anleggsarbeid.   

 

5.5 Kystverket, brev datert 15.01.2019  

Ved planlegging i sjø må det tas hensyn til sjøvertsferdsel, og det er derfor viktig at det ikke 

planlegges tiltak/aktiviteter som kan komme i konflikt med fremkommeligheten i området. De 

tiltak som planlegges må dimensjoneres slik at de kan motstå påregnelig drag og bølgeslag i 

området. Det må tas med i bestemmelsene at tiltak som faller inn under havne- og 

farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av havnemyndighet.   

Forslagsstillers kommentar: 

Det planlegges ikke tiltak som vil påvirke fremkommeligheten i området eller som kommer 

inn under havne- og farvannsloven.  
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