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Saksnummer Utvalg Møtedato 
080/20 Planteknisk utvalg 08.06.2020 
 
 
Reguleringsplan for fritidsboliger Tengsastranda gnr. 49 bnr. 8 mfl. Første 
gangs behandling 
 
Sammendrag: 
En har mottatt forslag til endring av deler av detaljreguleringsplan for Kjeøy, deler av Tengsåsen og 
Tengsastranda med sjøområder. Det er en gjeldende reguleringsplan for planområdet. Det legges 
opp til at det kan bygges inntil 17 fritidsboliger fordelt på 12 bygninger, samt felles bygninger og 
flytebrygge. 
 
En vurderer at det innsendte planforslaget i hovedsak i tilstrekkelig grad ivaretar hensynene til 
naboer og nabolag som er sentrale når det gjelder denne type reguleringsplaner. En vurderer det slik 
at man i det innsendte planforslaget i hovedsak har funnet en hensiktsmessig avveining mellom 
fordeler og ulemper og at endringen ivaretar hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en 
tilfredsstillende måte. Det er kommet inn uttalelser fra seks offentlige etater i forbindelse med varsel 
om oppstart av reguleringsendringen. Det er i tillegg kommet inn fire private merknader. 
 
Rådmannen anbefaler at Planteknisk utvalg vedtar at reguleringsplanen skal legges ut til offentlig 
ettersyn og høring etter at endringer er gjennomført i reguleringsbestemmelsene. 

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Forslag til detaljreguleringsplan for Fritidsboliger Tengsastranda gnr. 49 bnr. 8 mfl. med 
bestemmelser datert den 22.04.20, plankart datert den den 20.03.20, planbeskrivelse datert den 
22.04.20 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring etter at følgende endringer er 
gjennomført: 

 

1. Reguleringsbestemmelsene  
a. I § 3.3 føyes følgende til: «Det tillates ikke at det etableres innvendig gangforbindelse 
mellom 1. og 2. etasje.» 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 

 



Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 08.06.2020 
 
PTU - behandling: 
Forslag fra Martin Liland (Sosialistisk Venstreparti) 
"Det skal prinsipielt ikke oppføres hytter og andre boenheter i strandsonen. Derfor legges forslag til 
detaljreguleringsplan for Fritidsboliger Tengsastranda ikke ut til offentlig ettersyn." 
 
Forslag fra Geirulf Vasvik (Høyre) 
"Forslag til detaljreguleringsplan for Fritidsboliger Tengsastranda gnr. 49 bnr. 8 mfl. med 
bestemmelser datert den 22.04.20, plankart datert den den 20.03.20, planbeskrivelse datert den 
22.04.20 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring slik de nå foreligger. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11." 

 
 
Det ble foretatt befaring i saken. 
                                                    ---- 0 ---- 
Leder Kjell Vidar Nygård (H) stilte spørsmål om sin habilitet i det han er svoger til daglig leder i firma 
som er involvert i planen, jf. forvaltningslovens § 6, b, og trådte ut. 
Det var ikke innkalt vara, så det var kun 10 medlemmer tilstede under behandlingen. 
 
Bente S.Gunvaldsen (KRF) foreslo: 
Nygård er inhabil i saken. 
 
Votering - habilitet: 
Enstemmig vedtatt. 
Kurt Sæstad (AP) ble valgt som setteleder. 
 
Mariann Seglem (FrP) stilte spørsmål om sin habilitet da firmaet som er involvert i planen støtter 
hennes sønns fotballag økonomisk, jf. forvaldningslovens § 6, 2.ledd, og trådte ut. 
 
Et enstemmig uvalg fant Seglem habil. 
 
Votering: 
Lilands forslag falt med 9 stemmer mot 1 stemme for (SV) 
Vasviks forslag vedtatt med 6 stemmer mot 4 stemmer (KRF+SP+SV+V) 
Administrasjonens forslag kom dermed ikke til votering. 
 
 
 
PTU-080/20 vedtak: 
 

Forslag til detaljreguleringsplan for Fritidsboliger Tengsastranda gnr. 49 bnr. 8 mfl. med 
bestemmelser datert den 22.04.20, plankart datert den den 20.03.20, planbeskrivelse datert den 
22.04.20 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring slik de nå foreligger. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 

 



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 avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ikke. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt av Kommunestyret den 12.11.07. 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Detaljreguleringsplan for Fritidsboliger Tengsastranda gnr. 49 bnr. 8m.fl., første gangs 
behandling 
 
Plankontoret har mottatt forslag til endring av deler av detaljreguleringsplan for Kjeøy, deler av 
Tengsåsen og Tengsastranda med sjøområder. Det søkes om at det kan bygges inntil 17 fritidsboliger 
fordelt på 12 bygninger, samt to fellesbygg og flytebrygge. Eksisterende bygninger i planområdet 
foreslås revet. 
 
Planområdet ligger innenfor det stiplede rektangelet vist på kartet under.  

 
 
2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er delvis vist som eksisterende byggeområde for fritidsboliger og delvis som LNF-
område på gjeldende kommuneplan. 
 

http://www.eigersund.kommune.no/
http://bit.ly/1IywnuF


 
 
2.2 Reguleringsplan 
Det er en gjeldende reguleringsplan som dekker planområdet. Denne ble vedtatt av Kommunestyret 
den 12.11.07. 
 

 
 
Det mørkegrønne området med vertikal skravur er regulert til spesialområde / friluftsområde, turveg 
og det lysegrønne området er regulert til spesialområde / annet spesialområde, uteoppholdsareal, 
hage. 
 
3. Varsel om reguleringsendring 
Det er sendt ut varsel om oppstart av reguleringsendring og utarbeidelse av planprogram for 
konsekvensanalysen til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter og oppstart er 
kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens hjemmesider. Dette er så langt en kan se gjort i 
samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.  



 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 
Offentlige merknader 

  Rogaland fylkeskommune, regionplanavdelingen  Merknader J / O 

  Rogaland fylkeskommune, kultur  Merknader J 

  Fylkesmannen i Rogaland  Merknader J / N / O 
/D 

  Stavanger Maritime Museum    Merknader J / O 

  Fiskeridirektoratet 
29.01.18 

 Merknader J / O 

  Fiskeridirektoratet 
25.01.19 

 Merknader J / O 

  Statens vegvesen  Merknader J 

 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 
Private merknader 

  Kari Therese Apeland  Merknader N 

  Elseberg Gunn og Leif Gunnar Hovland  Merknader J / O 

  Ole Petter og Thomas Erga Sognnes  Merknader O 

  Egersund og Dalane Rideklubb 
 

 Merknader O 

 
INNSENDTE MERKNADER 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 
Offentlige uttaler 

  Rogaland 
fylkeskommune, 
regionplanavdelingen 

· Legger gjeldende 
kommuneplan til grunn og 
ser at det forestående 
planarbeidet vil være 
konfliktfylt. 

· Burde vært samkjørt med 
kommuneplanprosessen. 

 

 

· Det må gjøres grundige 
utredninger som viser 
konflikter, særlig når det 
gjelder jordvern, natur- og 

O 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
J 

· Tas til orientering. 

 

· Kristiansen & Selmer-Olsen kaller 
det en inkurie at ikke hele 
byggeområdet ble tatt med i 
kommuneplanens arealdel 

 

· Synes ivaretatt i 
plandokumentene. 

 



friluftsverdier. 

  Rogaland 
fylkeskommune, 
kultur 

· Det er behov for 
arkeologiske undersøkelser 
i de delene av planområdet 
der det foreslås utbygging. 

· Ber om at byantikvaren 
vurderer eksisterende 
bygningers verneverdi. 
Dersom bolighuset og evt. 
tilhørende uthus er 
verneverdige, må det 
vurderes om disse kan 
bevares og inngå som 
fritidsbolig og/eller 
fellesbygg i planen. 

· Beskriver den 
steinstrukturen (geil) som 
går fra ridesenteret til 
sjøen. Ber om at 
områdetets kulturlandskap 
og geilen og andre 
steinstrukturer sikres 
ivaretatt med hensynssone 
bevaring. 

J 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 

· Arkeologiske undersøkelser er 
gjennomført i tilstrekkelig grad. 

 

 

· Bygningene er vurdert av 
byantikvaren. Selv om det er en 
del kvaliteter ved bygningene, er 
de ikke bevaringsverdige. 

 

 

· Geilen ligger utenfor planområdet. 
Øvrige steinstrukturer er tatt med i 
reguleringsbestemmelsene § 5.2. 

  Fylkesmannen i 
Rogaland 

· Endringen burde vært 
behandlet som en del av 
kommuneplanprosessen. 

 

· Viktig å ivareta 
allmennhetens interesser i 
strandsonen. 

 
 

· Fritidsboliger må som 
utgangspunkt plasseres 
i/ved område avsatt til 
fritids-boliger i gjeldende 
plan. 

 

· Det vil være konfliktfylt å 
regulere fritidsboliger i 
område som i dag er 
regulert til friluftsområde. 

O 
 
 
 
J 
 
 
 
D 
 
 
 
 
D 
 
 
 
O 
 
 
 
N 

· Kristiansen & Selmer-Olsen kaller 
det en inkurie at ikke hele 
byggeområdet ble tatt med i 
kommuneplanens arealdel 

· Ifølge reguleringsbestemmelsene 
§§ 3.5 og 5.2 skal hele strandsonen 
og flytebrygga være tilgjengelig for 
allmennheten. 

 

· En del av fritidsboligene er plassert 
utenom det som er vist som 
byggeområde i gjeldende 
kommuneplan. Se kap. 7 i 
saksforelegget. 

 

· Se ovenstående merknad. 

 
 

 
· Antallet er nå redusert til 17. 



 
· 18 fritidsboliger som er 

foreslått er et høyt antall i 
et begrenset område. 

 

· Ut fra 
strandsoneinteressene vil 
det være konfliktfylt å 
anlegge en privat 
småbåthavn. Båtplasser til 
nye fritidsboliger må løses i 
eksisterende anlegg. 

Plankontoret har signalisert det 
samme i planprosessen. 

 

· Ny flytebrygge er tatt med i 
planforslaget. 

  Stavanger Maritime 
Museum   

· Beskriver tidligere funn i 
sjøen og områdets historie. 

· Registreringen har ikke vist 
synlige automatisk fredede 
kulturminner. 

· Området har stort 
potensiale for funn av 
steinalder-bosetning under 
vann. 

O 
 
O 
 
 
J 

· Tas til orientering. 

 

· Tas til orientering. 

 
 

· Tatt med i regulerings-
bestemmelsene § 2.4 

  Fiskeridirektoratet 
29.01.18 

· Skriver en del av det som er 
gjengitt i neste uttalelse. 

· Tengsvågen er registrert 
som nasjonal laksefjord. 

· Forutsetter at kartlegging 
og vurdering fra kvalifiserte 
og uavhengig faglig hold av 
konsekvenser for de nevnte 
naturtypene og det øvrige 
naturmiljøet i sjø er med 
som utredningstema. 

O 
 
O 
 
J 

· Tas til orientering. 

 

· Tas til orientering. 

 
· Registreringer er utført. Se vedlegg 

  Fiskeridirektoratet 
25.01.19 

· I de aktuelle sjøområdene 
der det er planlagt 
småbåtanlegg er det 
registrert naturtypen 
bløtbunnsområder i 
strandsonen, klassifisert 
som svært viktig, av 
nasjonal interesse. 

· I samme område er det 
funnet forekomst av 
ålegras, som er en annen 
viktig naturtype. Det er 
viktig at disse områdene tas 
var på. 

O 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 

· Tas til orientering. 

 

 

· Registreringer er gjennomført. Se 
vedlegg. 



 

· De fraråder ethvert tiltak 
som medfører negativ 
påvirkning på registrerte 
bløtbunns-forekomster. 

· Stedet er lite egnet for 
båtplasser. 

· Brygger og båtplasser bør 
plasseres på dypere vann. 

 

· Det må tas inn i 
reguleringsbestemmelsene 
at mudring og utfylling ikke 
skal tillates. 

· Reguleringsbestemmelsene 
må omtale hensiktsmessig 
størrelse og omfang på 
brygger og båter, som 
ivaretar hensynet til 
maritimt biologisk 
mangfold. 

J 
 
 
 
O 
 
J 
 
 
 
J 
 
 
J 

 

 

 

· Ifølge reguleringsbestemmelsene § 
2.3 er ikke mudring og utfylling i 
sjø tillatt. 

 

 

· Tas til orientering. 

 
· Kristiansen & Selmer-Olsen AS 

opplyser at vanndybden er 
tilstrekkelig 

 
· Ifølge reguleringsbestemmelsene § 

2.3 er ikke mudring og utfylling i 
sjø tillatt. 

 

· Planlegger / tiltakshaver mener at 
formuleringer i regulerings-
bestemmelsene slik de nå 
foreligger er dekkende. 

  Statens vegvesen · Ber om at krysset mellom 
Fv. 44 og 
Tengsastrandveien utredes 
for å avdekke om det er 
nødvendig med 
oppgradering av krysset. 

J · Kristiansen & Selmer-Olsen har 
utarbeidet en trafikkanalyse som 
konkluderer med at utbygging av 
fritidsboliger ikke vil medføre krav 
om utbedring av krysset i henhold 
til vegvesenets håndbok. 

 
Private uttaler 



  Kari Therese 
Apeland 

· Håper at utbygger vil 
utbedre veien ved å legge 
asfalt når det blir mer trafikk 
forbi deres hus. Nå blir de 
utsatt for mye støv.  

· Ønsker også at det legges 
ned fibernett. 

N 
 
 
 
 
N 

· Kristiansen & Selmer-Olsen 
opplyser at vegen sør for 
ridesenteret vil bli utvidet til 4 m. 
Øvrige deler av vegen vil ikke bli 
utbedret som følge av 
planendringen.  

· Utbygging av fibernett omfattes 
ikke av reguleringsendringen. 

  Elseberg Gunn og 
Leif Gunnar 
Hovland 

· Fra der Tengsastrandveien 
svinger inn på byggefeltet og 
frem til og forbi ridesenteret 
er det privat grunn, med 
flere grunneiere. Deler av 
denne veien ligger på deres 
grunn. Synes at det er rart at 
utbygger ikke tar kontakt før 
oppstart av regulerings-
arbeidet. 

· Forutsetter at utbygger 
holder seg innenfor 5 m 
bredde. 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 

· Tatt til orientering. 

 

 

 

 

· Tengsastrandveien er vist med 4  
bredde på reguleringsplanen på 
strekningen fra sør for boligfeltet 
og sørover til parkeringsplassen. 
Dette er tatt med som rekkefølge-
bestemmelse  i regulerings-
bestemmelsene § 8.1. 

  Ole Petter og 
Thomas Erga 
Sognnes 

· De viser til domsslutning fra 
Dalane tingrett fra 2014 som 
gir hjemmelshaver på gr, 49 
bnr. 74 rett til å beholde 
flytebrygge, gangvei og 
oljefatfundament.  

· I domspapirene 
fremkommer det også et 
sitat fra skjøtet i 1967 der 
det fremkommer at 
hjemmelshaver Torstein 
Sognnes ble gitt rett til å 
føre opp båthus på bnr. 8 
parallelt med søndre grense 
for bnr. 74. 

O 
 
 
 
 
 
O 

· Tas til orientering. 
Planmyndigheten er ikke bundet 
av privatrettslige dommer. 

 

· Tas til orientering. 
Planmyndigheten er ikke bundet 
av privatrettslige dommer. 

 

  Egersund og Dalane 
Rideklubb 
 

· De leier ut stallbokser til 24 
hester, driver rideskole og 
arrangerer stevner, show og 
helgekurs hele året. 

· Selv om hestene stort sett er 
håndterlige, vil det alltid 
være en reell risiko for at det 
kan skje uheldige episoder. 

· Mener at det kan bli 

O 
 
 
 
O 
 
 
 

· Tas til orientering. 

 

· Tas til orientering. 

 



framtidige 
interessekonflikter med 
fritidsboliger tett innpå 
ridehall, luftegårder, 
ridebaner og stallbygninger.  

· Om sommeren er det 
betydelig støvproblematikk. 

· Det er en del støy knyttet til 
avvikling av stevner og 
show. 

· Trafikkmengden økes også 
betydelig slike dager. 

· Kontaineren med møkk fører 
til en del lukt. Både 
kontaineren og hesteholdet 
medfører insektplager. 

· Skriver også om 
trafikkforholdene på 
Tengsastrandveien. 

· Rideklubben er hjemmels-
haver for en del av veien og 
vil ikke uten videre gi 
tillatelse til økt bruk til 18 
fritidsboliger. 

· Mener at fartsgrensen bør 
være 10 km/t. 

O 
 
 
 
O 
 
O 
 
O 
 
O 
 
 
O 
 
 
O 
 
 
O 

·  

 
· Tas til orientering. 

 

· Tas til orientering. 

 
· Tas til orientering. 

 
· Tas til orientering. 

 
· Tas til orientering. 

 
 

 

· Tas til orientering. 

 

 

· Tas til orientering. 

 
 

· Tas til orientering. 

           
Rådmannen vil etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene innstille på 
at planen legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring etter at det er gjort endringer i 
reguleringsbestemmelsene.  
 
4. Presentasjon av planområdet 
Den delen av planområdet der det er søkt om reguleringsendring for er lokalisert på Tengsastranda, i 
sørenden av Tengsastrandveien. Den aktuelle delen av planområdet består i dag av en et tidligere 
småbruk med tilliggende sjøareal, samt atkomstveg til småbruket.   

 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Det planområdet som det er søkt om reguleringsendring for er om lag 19 daa stort. 
 



 
 
5.1 Eksisterende bebyggelse 
Det finnes et bolighus som benyttes som fritidsbolig med tilhørende uthus, samt en sjøbu i den 
aktuelle delen av planområdet i dag.  
 
5.2 Planlagte bygninger og endringer 
Det legges opp til at det skal bygges inntil 17 fritids boenheter i til sammen 12 bygninger, samt et 
fellesbygg. Nåværende bygning ved sjøen foreslås revet og bygget opp igjen på samme sted og med 
samme grunnflate. Dette bygger er planlagt å være et felles bygg. 
 
5.3 Trafikkforhold 
Planlagt atkomst er fra Tengsastrandveien som er privat eid fra innkjørselen til boligfeltet og sørover. 
Det er ikke fortau langs denne vegen. 
 
5.4 Støy 
Deler av planområdet er utsatt for støy fra ridesenteret. 
 
5.5 Planprogram 
Planprogrammet for konsekvensutredningen ble fastsatt av rådmannen i delegert vedtak den 
02.05.19, sak 005/19. 
 
6. 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. 
 
Vurderingene nedenfor gjelder kun søknaden om reguleringsendring, ikke hele den gjeldende 
reguleringsplanen. 
 
6.1 Teknisk infrastruktur 
 
6.1.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
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  

Det er lagt opp til felles parkeringsplass i nordvestenden av planområdet. Ifølge regulerings-
bestemmelsene er det lagt opp til 1,5 parkeringsplasser per fritidsbolig, jf. regulerings-
bestemmelsene § 3.1.f.  
 
6.1.2 Trafikksikkerhet 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Ulykke i av-/påkjørsler  X  1 3 Grønn  
Ulykke med 
gående/syklende  

X  1 3 Grønn   

Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  
Trafikken på Tengsastrandveien vil bli vesentlig økt ved en utbygging av 17 fritidsboliger. Det er ingen 
form for fortau på denne veien. Veien brukes en god del av også unge ryttere. 
 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 



 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Byggelinje mot vei X    Grønn  
Kollektivtilbud X    Grønn  

Det er bussholdeplass ved i nærheten. Planområdet ligger ca. 3 km fra jernbanestasjonen.  
 
6.1.3 Vann og avløp 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vann X    Grønn  
Avløp X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.1.4 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  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.1.5 Avfallshåndtering 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Avfallsbehandling X    Grønn  

Ivaretas av DIM. Det er foreslått et eget område for plassering av søppelsekker ved parkerings-
plassen. 
 
6.2 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.  
 
6.3 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  

Det er i planforslaget tatt med grøntareal. I tillegg er det store naturområder i nærheten av 
planområdet. 
 
6.4. Sikkerhet og beredskap 
6.4.1 Flom 
Hendelse/Situasjon Fare til Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 



stede? Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Elveflom / stormflo / høy 
vannstand / bølgeslag 

X  3 2 Gul  

Deler av det planområdet er flomutsatt. Dette området går inn på tomt 2 og uthus/naust/båthus. 
Ivaretatt i reguleringsbestemmelsene § 2.7. 
 
6.4.2 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 
veitrafikken 

X  2 2 Grønn  

Planområdet er ikke særlig utsatt for støy fra jernbanetrafikk eller veitrafikk, men det vil til tider være 
støy fra ridesenteret.  
 
6.4.3 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. 
 
6.4.4 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. 
 
6.4.5 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. Ivaretas av TEK 17. 
 
6.4.6 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.  
 
6.4.7 Brann- og eksplosjonsfare 
Hendelse/Situasjon Fare til Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 



stede? 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.  
 
6.4.8 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. 
 
6.4.9 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. 
 
6.5 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. 
 
6.6 Viktige hensyn og arealinteresser 
6.6.1 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  3 2 Gul  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder / 
restriksjonsområder 

 X   Grønn  

Deler av området som er foreslått til fritidsboliger er vist som framtidig byggeområde for 
fritidsbebyggelse på kommuneplanens arealdel, men ikke hele. Se kap. 7 i saksforelegget. 
 
6.6.2 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  3 2 Gul  

Inngrepsfrie områder  X   Grønn  
Det vises til utredningene av natur som er vedlagt saken og omtalt i planbeskrivelsen. 
 
6.6.3 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. 
 
6.6.4 Kulturminner/kulturmiljø 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Kulturminne/-miljø/ 
SEFRAK 

 x    Grønn  

Det eldre bolighuset er vurdert av byantikvaren. 
 
6.6.5 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  

Reguleringsendringen vil ikke medføre vesentlige konsekvenser for allmennheten. 
 
6.6.6 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. 
 
6.6.7 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.  
 
6.6.8 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. 
 
6.6.9 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. 
 
6.6.10 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. 
 
6.6.11 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. 
 
6.6.12 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  

Utbyggingen vil medføre betydelig mer trafikk på Tengsareidveien som er en smal vei uten fortau. 
Rideklubben har kommet med en del motforestillinger til planforslaget. Eventuelle kjøpere av 
fritidsboliger vil være kjent med ridesenteret som ligger tett på området. 
 
6.6.13 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. 
 
6.6.14 Sosial infrastruktur 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Skole X    Grønn  
Barnehage X    Grønn  

Ikke aktuelt i denne reguleringsendringen. 
 
6.6.15 Folkehelse 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 



Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Folkehelse X        Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.7 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 holder seg innenfor 
rammene i kommuneplanen.  
 
Rådmannen vurderer at denne planendringen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og avvik 
fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for konsekvensutredning jfr. § 4 i 
”Forskrift om konsekvensutredninger”. Konsekvensutredning er gjennomført. 
 
6.8 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 vises til vedlagte utredninger. 
 
6.9 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 foreslått to rekkefølgekrav i forslaget til reguleringsbestemmelser. Det gjelder opparbeidelse 
av kjøreveger, parkeringsplass, renovasjonsanlegg og uteoppholdsareal, samt planer for VA-anlegget. 
Jf. reguleringsbestemmelsene § 8. 
 
7. Foreslått byggeområde for fritidsboliger er større enn det området som er avsatt til 
fritidsboliger i kommuneplanen 
Det innsendte planforslaget viser byggeområde for fritidsboliger som går ut over det området som er 
vist som framtidig byggeområde for fritidsboliger på gjeldende kommuneplan. Det gjelder tomt 1, 2, 
3, 4, 9 og deler av tomt 7 og 10. Etter forslag fra plankontoret har tiltakshaver tatt ut tomt 8 som lå 
sørøst for tomt 7. 
 
På utsnittet av innsendt reguleringsplan er avgrensningen av det området som er vist som på 
kommuneplanens arealdel er vist som framtidig byggeområde for fritidsboliger vist med en tykk svart 
strek. 
 



 
Plankontoret har overfor tiltakshaver gitt uttrykk for at administrasjonen vil anbefale at det tillates 
regulert inn fritidsboliger utenfor det området som er vist som framtidig byggeområde på 
kommuneplanens arealdel, forutsatt at man holder seg innenfor den avgrensningen som er vist på 
innsendt reguleringsplanforslag. Det er opp til Planteknisk utvalg å vurdere om man støtter denne 
vurderingen eller ikke. Det forhold som omtales her kan resultere i økt sannsynlighet for at det blir 
reist innsigelse fra statlige og/eller regionale myndigheter.  
 
8. Størrelse og høyde på fritidsboliger på tomt 9, 10, 11, 12 og 13 
Ifølge kommuneplanbestemmelsen § 7.13.3 er maksimal mønehøyde i BF-områder 5,0 m. I de 
innsendte reguleringsbestemmelsene er det foreslått maksimal mønehøyde på 8,0 m for 
fritidsboliger på tomt 9, 10, 11, 12 og 13 (BFF 3). På disse fem tomtene er det foreslått at det kan 
bygges fritidsbolig med to bruksenheter i en bygning med to etasjer. 2-3 av de aktuelle 
fritidsboligene blir liggende om lag 15 m fra den store ridesenterbygningen. Det taler for at det kan 
oppføres så høye fritidsboliger på disse tomtene. 
 
Slik forslaget til reguleringsbestemmelser som er innsendt er formulert, vil det ikke være noe til 
hinder for at noen kjøper både første og andre etasje i disse bygningene og etter at bygningen er 
oppført slår de to boenhetene sammen til en fritidsbolig på nærmere 180 m2 BRA for én familie. 
 
Fra starten argumenterte utbygger overfor plankontoret med at de ønsket et tett hytteområde med 
«små» fritidsboliger for at man skulle kunne holde prisene nede og at dette dermed skulle bli et 
hytteområde for «folk flest». For tomtene 1 til 7 er dette fulgt opp ved at de er gitt en maksimal BYA 
på 70 m2 per tomt. For tomt 9 til 13 viser innsendt forslag at det kan bygges to fulle etasjer med 
maksimal BYA på 90 m2 dersom det bygges to bruksenheter og maksimalt 70 m2 BYA dersom det 
bygges én bruksenhet. Her kan man altså bygge en toetasjes fritidsbolig på nærmere 180 m2 BRA 
som i utgangspunktet har to boenheter, og som seinere slåes sammen til en boenhet. Dette er ikke i 
tråd med det som tiltakshaver opplyste til plankontoret – og langt over det kommuneplan-
bestemmelsene tilsier i slike områder. 
 
For å hindre at de to bruksenhetene slås sammen til én stor fritidsbolig på nærmere 180 m2 BRA, bør 
følgende bestemmelse føyes til i reguleringsbestemmelsene § 3.3: 
«Det tillates ikke at det etableres innvendig gangforbindelse mellom 1. og 2. etasje.» Se forslag til 
vedtak. 
 
9. Uthus BUN 
Bygningen som på forslaget er merket med f_BUN har samme areal og plassering som eksisterende 
sjøbu. Bygningen er ifølge forslaget til reguleringsbestemmelser planlagt revet og erstattet av et 
fellesbygg /sjøbod på inntil 70 m2 BYA som kan benyttes til oppbevaring av felles gjenstander til bruk 



ved småbåtanlegget, sløyeplass, forsamlingsrom, lagring av kano mv. 
 
10. Annet uteoppholdsareal BAU 
Dette er ifølge rereguleringsplanforslaget felles uteoppholdsareal for fritidsboligene i planområdet. I 
reguleringsbestemmelsene § 3.7 foreslås det at det kan oppføres et felles bygg med inntil 100 m2 
BYA og maksimal mønehøyde 5 m.  
 
11. Oppsummering og konklusjon 
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene som er 
sentrale når det gjelder denne type reguleringsplaner. En vurderer at en i planen i hovedsak har 
funnet en hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar 
hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte.  
 
Rådmannen anbefaler at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn / høring etter at det er gjennomført 
endringer i reguleringsbestemmelsene. Se forslag til vedtak. 
 
Administrasjonens vurderinger: 
Innarbeidet i overliggende tekst. 
 
Universell utforming: 
Ivaretas i TEK 17. 
 
Folkehelse: 
Ivaretatt i planforslaget. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Reguleringsendringen medfører ingen kjente økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 
 
 
 
Alternativt forslag til vedtak:  
Forslag til detaljreguleringsplan for Fritidsboliger Tengsastranda gnr. 49 bnr. 8 mfl. med 
bestemmelser datert den 22.04.20, plankart datert den den 20.03.20, planbeskrivelse datert den 
22.04.20 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring slik de nå foreligger. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11 
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