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 Bakgrunn 

Planbeskrivelsen er utarbeidet av arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS på vegne 
av Norrøn Eiendomsutvikling AS. Planforslaget er utført i samsvar med plan- og 
bygningslovens § 12 og § 4-2.  

Planarbeidet med tilhørende konsekvensutredning vil utdype og avklare konsekvenser med 
tiltaket, samt gi entydige rammer for utviklingen av området. 

Eiendommer som inngår i planområdet i sin helhet er (gnr/bnr) 49/8 og 49/75, samt deler av 
eiendommene 49/3, 49/167, 49/87 og 49/3.   

1.1 Hensikten med reguleringsplanen 
Planen har til hensikt å tilrettelegge for fritidsbebyggelse på eiendommen gnr. 49 bnr. 8 og 
gnr. 49 bnr. 75. Planlagt arealbruk er i hovedsak fritidsbebyggelse og naturområde, samt 
småbåtanlegg tilknyttet fritidsboligene.  

Området er i dag bebygd med en eldre bolig med tilhørende uthus, hagemark, naust og 
brygge. Området fremstår i dag som landlig, overgrodd og privatisert.  

1.2 Planprogram 
Det er utarbeidet planprogram som ble fastsatt av Eigersund kommune etter delegert 
fullmakt 03.05.19. Planprogrammet redegjør for formålet med planen, beskrivelse av 
planområdet og krav til konsekvensutredning.  

1.3 Krav om konsekvensutredning 
Formålet med forskrift om konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og samfunn 
blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, jf. § 1. Ifølge forskriftens § 4, 2. ledd, skal 
forslagsstiller selv vurdere om planen som fremmes faller inn under forskriftens 
virkeområder.  

I forskriftens § 6, bokstav b står det at reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for 
tiltak i vedlegg I skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram. I vedleggets pkt. 25 
presiseres det at nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet 
plan, alltid skal ha konsekvensutredning og planprogram. Nylig vedtatt kommuneplan 
avsetter tiltaksområdet til fritidsbebyggelse og LNF-formål, mens gjeldende reguleringsplan 
avsetter området til fritidsbolig nåværende, hage (uteoppholdsareal) og frilufts formål. 
Planlagte fritidsboliger vil ikke være helt i samsvar med overordnet plan. Siden gjeldende 
reguleringsplan ikke er konsekvensutredet er unntaksbestemmelsen i § 6, 2.ledd ikke til 
anvendelse.  

Tiltaket utløser med dette krav til planprogram og konsekvensutredning etter § 6b.  
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 Planprosessen, medvirkning 

2.1 Oppstartsmøte 
Oppstartsmøte med Eigersund kommune ble avholdt 17.09.18, hvor føringer for prosessen 
og planarbeidet ble diskutert. På møtet deltok planlegger i kommunen og tiltakshaver med 
konsulent. 

2.2 Kunngjøring og varsling 
Det ble varslet om oppstart av planarbeid med konsekvensutredning og utlegging av 
planprogram den 10.12.18. Frist for innspill ble satt til 28.01.19.  

2.3 Planprogram 
Som angitt i 1.3 er planarbeidet underlagt KU-plikt, og det ble derfor utarbeidet planprogram 
som ledd i varslingen. Planprogrammet ble fastsatt av Eigersund kommune etter delegert 
fullmakt 03.05.19.  

I planprogrammet stilles det krav til følgende tema og hvilke problemstillinger som skal 
utredes i konsekvensutredningen: 

 Naturmangfold, på land og i sjø 
 Flom 
 Trafikksikkerhet 
 Kulturminner og kulturmiljø 
 Friluftsliv 
 Landskap 
 Forurensning 

Det er gjennomført arkeologisk befaring på land og i sjø, samt undersøkelse av biologisk 
mangfold på land og i sjø. De øvrige tema er behandlet av plankonsulent basert på 
tilgjengelige relevante kilder, innspill fra ulike fagmyndigheter og -instanser, private parter og 
organisasjoner. 

Konsekvensutredningen inngår som en del av planbeskrivelsen, kap.6.  

2.4 Innkomne merknader 
I forbindelse med varsling av planoppstart med utlegging av planprogram til høring kom det 
10 merknader og innspill til planarbeidet. Mottatte merknader/innspill til oppstart av 
planarbeid og planprogram, samt en sammenstilling av merknadene med tiltakshavers 
kommentarer følger leveransen i vedlegg 2.  

6 av merknadene er fra offentlige myndigheter, mens 4 av merknadene er fra private og 
lag/forening.  Merknadene som er mottatt kom fra: 

- Fylkesmannen i Rogaland, datert 01.02.19 
- Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavd., datert 28.01.19 
- Rogaland Fylkeskommune, kulturavd., datert 28.01.19 
- Stavanger Maritime Museum, datert 22.01.19 
- Fiskeridirektoratet, datert 25.01.19 og 29.01.19 
- Statens Vegvesen Region Vest, datert 28.01.19 
- Kari Therese Apeland, datert 23.01.19 
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- Leif Gunnar Hovland, datert 27.01.19 
- Ole Petter Erga Sognnes og Thomas Erga Sognnes, datert 31.01.19 
- Egersund og Dalane Rideklubb, datert 15.01.19 

 Planstatus og rammebetingelser 

3.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus 
I nylig vedtatt kommuneplan for Egersund – kystdel med Hellvik 2018-2030, er området 
avsatt til fritidsbebyggelse BF47, fritidsbebyggelse (nåværende), LNF-formål, bevaring 
naturmiljø og flomfare.  

Området er i dag regulert i Reguleringsplan for Kjeøy, deler av Tengsåsen og Tengsstranda 
med sjøområder fra 2007. Planen regulerer området til fritidsbolig, hage (uteoppholdsareal) 
og friluftsformål på land og i sjø.  

 

  
Figur 1: Utsnitt av kommuneplan for Egersund 2018-2030. Figur 2: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan fra 2007. 

3.2 Andre planer 

3.2.1 Verneplan for Bjerkreimsvassdraget 
Planområdet grenser til Verneplan for Bjerkreimsvassdraget (027/2). Bjerkreimsvassdraget 
strekker seg fra Suldalsheiene til kysten og har utløp i Tengsvågen, øst for planområdet. 
Vassdraget er mye brukt til friluftsliv og har store verdier knyttet til biologisk mangfold og 
kulturminner.  

3.2.2 Flomsonekartlegging 
I forbindelse med oppgradering av jernbanebrua over Launessundet ble det utført en 
flomsonekartlegging av vassdraget oppstrøms jernbanebrua. Resultater fra denne 
kartleggingen er lagt til grunn for planarbeidet i forhold til flomsituasjonen i planområdet.    
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3.3 Nasjonale og regionale føringer 
De mest sentrale føringer og retningslinjer er referert i punktene nedenfor:  

- Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
- Lov om vassdrag og grunnvann 
- Lov om vern mot forurensning og avfall (forurensningsloven) 
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 
- Lov om friluftslivet 
- Lov om kulturminner 
- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
- Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (T-2/08) 
- Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (T-1082) 
- Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 
- Rikspolitiske retningslinjer for riks- og fylkesveier 
- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 
- Retningslinje for Flaum og skredfare i arealplanar (2/2011 NVE) 
- Den europeiske landskapskonvensjonen 
- Regionalplan for Dalane 2019-2030 
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 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

4.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger på Tengs innerst i Tengsvågen, nord for Egersund sentrum. Planområdet 
er på ca. 19,3 daa og består av følgende arealklasser: hagemark, åpen fastmark, skog og 
sjø.  

  
Figur 3: Bilde til venstre viser oversiktskart over Egersund/Tengs, hvor planområdet er innenfor rød sirkel. 
Planområdets begrensning er vist i bilde til høyre. Kilde: www.temakart-rogaland.no  

4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Dagens arealbruk er bolig med tilhørende uthus, stor hage og noe skog i randsonene. 
Vegetasjonen ned mot strandsonen er stedvis tett og overgrodd. Området oppleves som 
privatisert. Tilstøtende arealer i nord brukes som ridesenter og boligområde, mens det mot 
øst er eldre fritidsbebyggelse. Mot vest-sørvest ligger Launesfjellet som har særlige verdier 
som friluftsområde.  

 
Figur 4: Foto av dagens situasjon sett fra sjøen utenfor planområdet. Eksisterende naust er i framgrunnen med 
grønt tak. Vardåsen kan skimtes i bakgrunnen. Foto: Dag Einar Andreassen 



Planbeskrivelse med konsekvensutredning – Fritidsboliger Tengsastranda, gnr 49 bnr 8 mfl. 

Oppdragsnr.: 2833-01  Versjon: 2 Dato: 20.03.2020 – sist rev. 22.04.2020 
10 

 

4.3 Stedets karakter 
Området er i dag bebygd med en eldre bolig med tilhørende uthus, hagemark, naust og 
brygge. Området fremstår i dag som landlig, overgrodd og privatisert.  

4.4 Landskap 
Planområdet ligger innerst i en bukt i Tengsvågen og oppleves som et klart definert 
landskapsrom avgrenset av bratt stigende terreng mot vest og bebyggelse i nord og øst. 
Store deler av planområdet ligger innenfor 100-metersbeltet. Internt i planområdet er 
terrenget relativt flatt, hvor eksisterende bolig og uthus ligger på en liten haug. Bebyggelsen 
ligger på ca. kote +3, og terrenget har en svak helning mot sør. Vest for planområdet stiger 
terrenget bratt. Launesfjellet fremstår som en markant landskapsform. Planområdet er 
sørvendt og har gode solforhold.    

 
Figur 5: Planområdet sett fra nord. Kjeøya skjermer området for innsyn fra ytre deler av vågen.  
Foto: Dag Einar Andreassen.  

 
Figur 6: Planområdet sett fra sjøen utenfor Kjeøya. Planområdet ligger godt skjermet inne i en bukt.  
Foto: Dag Einar Andreassen.  
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4.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Innenfor planområdet er det ikke registrert kjente automatisk fredede kulturminner eller 
kulturminner av nyere tid, jf. Kulturminnedatabasen Askeladden. Det er i forbindelse med 
planarbeidet blitt gjennomført en arkeologisk registering på land og i sjø som ikke viste noen 
synlige automatisk fredede kulturminner. Byantikvar har foretatt en vurdering av eksisterende 
bebyggelses verneverdi. Bebyggelsen er sannsynligvis fra 1800-1850, og har blitt 
modernisert gradvis med vindusskifte, takopplett og tilbygget vindfang. Det er lite som 
gjenstår av opprinnelig bygningsvolum. Bebyggelsen er generelt i dårlig forfatning med bl.a. 
råteskader.    

4.6 Naturverdier 
Sjøområdene innenfor planområdet er brakkvann, og er et viktig leveområde for vade-, 
måke-, og alkefugler. Sjøbunnen i bukta er i kartdatabasen Temakart-Rogaland registrert 
som svært viktig naturområde BN00091706 – Bløtbunnsområde. Iht. kartbasen er det også 
registrert funn av arten Ålegras i samme område. Det er gjennomført en registrering av både 
biologisk mangfold på land og i sjø. Rapportene er vedlagt planforslaget. Ved undersøkelse 
av vannområdet innenfor planområdet ble det ikke påtruffet verken ålegras eller marine 
alger. Sjøbunnen består av en sedimentslette delvis dominert av «skyer» av trådalger og 
uten annen flora hva gjelder sjøbunnen dypere enn 1 m. I strandsonen og 
gruntvannsområdene fra 0-0,5 m dyp vitale forekomster av vannplanter av rene 
ferskvannsarter. Undersøkelse av sjøbunn og strandsone avdekker intet innslag av marin 
makrofauna.   
 
Strandsonen på vestsiden av bukta utenfor planområdet, spesielt sør for eksisterende 
småbåtanlegg, er registrert som naturtype med lokal viktig verdi, og består av en flere hundre 
meter lang rekke med svartor som er subgamle. Denne lokaliteten er spesiell da den er 
rester etter svartorstrandskog som var i dette området tidligere. Det antas at utbredelsen av 
skogen var lagt større før uthogging av trær til beitemark. Trerekken er også verdifull ut ifra 
landskapsestetiske hensyn.   
 

 
Figur 7: Viktige naturtyper i og i nærhet til planområdet. Planområdet er innenfor rød firkant.  
Kartkilde: www.temakart-rogaland.no.   
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Hagen er kategorisert som slåttemark med lokalt viktig verdi. Deler av skogen innenfor 
planområdet er rik edelløvskog med mye spisslønn og ask. I grensa ved innkjørselen til 
planområdet står et stort gammelt eiketre som tilfredsstiller kravene til utvalgte naturtype 
«hule eiker». Naturtypen er verdsatt som viktig. Vegetasjonen innenfor planområdet består 
av innslag med plantede fremmede bartrær, som edelgran og sitkagran.   

  
Figur 8: Bilde til vestre viser stor gammel eik ved innkjøring til tomta. Eika står tett på et eldre steingjerde. Bilde til 
høyre viser parti med fremmedarten sitkagran. Kilde: Rapport Biologisk Mangfold Tengsstronda, 2019 

På østsiden av hovedhuset er et større område skjøttet som plen, med tilsynelatende hage 
med frukttrær.  

Strandkanten består stedvis av rydningsrøyser med stein.  

  
Figur 9: Bilde til venstre viser hage øst for hovedhuset. Bilde til høyre viser rydningsstein som er plassert i 
vannkanten. Kilde: Rapport Biologisk Mangfold Tengsstronda, 2019 

Området helt i øst er dominert av eldre løvskog, med gammelt steingjerde og rydningsrøyser 
som typer på at området har vært mer åpent tidligere. I hovedsak er hassel, spisslønn og ask 
dominerende treslag i dette området, men det er også et lite felt med edelgran ut mot enga.  
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Figur 10: Bildene viser steingjerde og rydningsrøyser i skogholt øst i planområdet. Kilde: Rapport Biologisk 
Mangfold Tengsstronda, 2019 

4.7 Rekreasjonsverdi, uteområder 
Området har nærhet til sjø, lakseelv og turmuligheter. Launesfjellet har særlige verdier for 
friluftsliv og rekreasjon. Planområdet nyttes i dag som privat hage og strandsonen oppleves 
som privatisert og overgrodd. Småbåtanlegget sør for planområdet gjør at planområdet 
nyttes som et nærrekreasjonsområde for brukere av dette anlegget. Fra parkeringsplassen 
er det etablert en grusvei på vestsiden av bukta som brukes som ferdselsåre til/fra 
småbåtanlegget og med forbindelse til turstier som går rundt og langs med Launesfjellet.   

4.8 Landbruk 
Eiendommen er et tidligere småbruk som benyttes som fritidsbolig. Store deler av arealene 
er holdt åpne skjøttet som eng. Engområdene og hagen ved bruket er omgitt av partier med 
skog/trær. Området er preget av å være gjengrodd kulturmark. Det finnes rydningsrøyser og 
steingjerder som bekrefter om tidligere bruk av området.  

4.9 Trafikkforhold 
I forbindelse med planarbeidet er det utført en trafikkanalyse som er vedlagt planforslaget.  

Tengsastrandveien brukes i dag av både boliger, fritidsboliger, ridesenter og småbåtanlegg. 
Vegen er kommunal frem til innkjøringen til boligområdet, og privat videre inn til ridesenteret. 
Vegen har vegbredde på ca. 4 m frem til ridesenteret. Etter ridesenteret er vegen noe 
udefinert og oppleves sammenfallende med areal mot ridesenteret. Fra etablert 
parkeringsplass er veien en smal privat gårdsvei frem til eksisterende bebyggelse på 49/8. 

Dagens kryssløsning med fylkesvegen fremstår som noe rotete og uoversiktlig, da det på et 
relativt lite område er flere avkjørsler og funksjoner. Det er etablert gang- og sykkelveg langs 
fylkesvegen som Tengsastrandveien krysser.   

Dagens turproduksjon for Tengsastrandveien anslås å være 149 bilturer pr. døgn. Når 
ridesenteret avholder arrangementer, stevner og show vil trafikkmengende økes betraktelig 
disse dagene.   

Ifølge nasjonal vegdatabank er fylkesvegen regulert med 50 km/t fartsgrense forbi avkjørsel 
til Tengsastrandveien. Videre er 77 m fra denne kommunal veg med fartsgrense 40 km/t. 
Resterende vegtrasé inn til ridesenteret er privat og har ingen skiltet hastighet. 

I umiddelbar nærhet til krysset er det registrert 1 trafikkulykke de siste 10 år. Den aktuelle 
ulykken var en kollisjon mellom 2 personbiler i forbindelse med krysset fylkesvegen og 
Bjerkreimsveien. 



Planbeskrivelse med konsekvensutredning – Fritidsboliger Tengsastranda, gnr 49 bnr 8 mfl. 

Oppdragsnr.: 2833-01  Versjon: 2 Dato: 20.03.2020 – sist rev. 22.04.2020 
14 

 

Det er ikke opparbeidet fortau langs Tengsastrandveien. Periodevis kan det være en del 
aktivitet av myke trafikanter herunder hester i forbindelse med ridesenteret. Sideareal til 
veien er vanskelig å benytte slik at myke trafikanter og hester må benytte kjørebanen å 
ferdes i.    

4.10 Barns interesser 
Barn og unges interesser i området omfattes i hovedsak av forhold knyttet til friluftsliv, fiske, 
og ridesenteret, samt aktivitet knyttet til småbåtanlegget. Det er ikke kjente spesielle verdier 
for barn og unges oppvekstsvilkår innenfor planområdet.  

4.11 Teknisk infrastruktur 
Eksisterende bebyggelse er tilkoblet kommunalt vann- og avløpsnett via privat ledningsnett. 
Overvannshåndtering innenfor planområdet er basert på avrenning til terreng. Det er lite tette 
flater innenfor planområdet. Nedbør drenerer ut til mark og sjø.  

Planområdet forsynes med strøm via lavspent luftspenn.  

4.12 Grunnforhold 
I skrednettbasen til NVE er det ingen registreringer for ras, skred, jord- eller flomskred 
innenfor planområdet. Grunnen i området består av breelvavsetninger.  

4.13 Støyforhold 
Planområdet er i liten grad utsatt for støy fra trafikk. Ridesenteret arrangerer stevner og show 
minimum 3 ganger i året, ref. uttale til planvarsel, noe som medfører noe støy for 
omkringliggende områder. Støy er da i hovedsak fra høyttaleranlegg.   

4.14 Luftforurensning 
Ridesenteret har plassert møkkakontainer ved luftegårdene som medfører noe lukt. Av 
hensyn til naboene i boligområdet er denne plassert på motsatt side av disse og blir da 
nærme planområdet. Om sommeren vil dette kunne medføre insektsplager. Luftegårdene i 
ridesenteret er gruslagte baner som brukes daglig til trening av hest, disse ligger nordøst i 
området. I sommerhalvåret vil dette kunne medføre noe støvplager for nærliggende 
bebyggelse.  

4.15 Risiko- og sårbarhet  
Det er utarbeidet en egne risiko- og sårbarhetsanalyse som følger planforslaget i vedlegg 3. 
Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at planområdet har et beskjedent og ikke veldig spesielt 
risikobilde. Selv om flere risikosituasjoner er påpekt utløser de i liten grad fare eller store 
konsekvenser. Det vises til eget kapittel i planbeskrivelsen (kap. 6.9) og vedlagte ROS-
analyse. 
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 Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Planlagt arealbruk 
Hensikten med prosjektet er å tilrettelegge for rimelige fritidsboliger med tilhørende felles 
samlingsarealer, samt tilrettelegge for allmenhetens tilgjengelighet til strandsonen. Det 
ønskes å bygge et «hyttefellesskap» bestående av inntil 17 enheter med tilhørende båtplass. 
Fritidsboligene plasseres relativt tett samtidig som hver enkelt enhet sikres gode 
utsiktsforhold, skjermede og solrike private uteområder, samt attraktive og solrike 
fellesarealer og fellesfunksjoner.  

 
Figur 11: Illustrasjonsprosjektet viser nye fritidsboliger med tilhørende parkering og fellesarealer. De 3 hvite 
transparente bygningene til venstre i bildet illustrerer mulig fremtidig bebyggelse på tomt utenfor planområdet.  

 
Figur 12: Illustrasjonsprosjektet viser småbåtanlegg og fellesbygg ned mot sjøen. Planlagte fritidsboliger ligger 
skjermet i lenger inne på området. Hvite bygningsvolumer i bakkant illustrerer mulig fremtidig bebyggelse utenfor 
planområdet. 
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5.1.1 Reguleringsformål 
Totalt regulert areal er på om lag 19,3 daa, hvorav ca. 5,4 daa er byggeområde for 
fritidsbebyggelse, ca. 0,6 daa for naust og småbåtanlegg, og ca. 1,5 daa for kjøreveg og 
parkering. Grøntstruktur utgjør ca. 9,9 daa.  

En detaljert oversikt over alle reguleringsformålene fremgår i tabellen nedenfor: 

Reguleringsformål i planen 
Hovedformål Underformål Benevnelse Sosi-

kode 
Areal 
(m2) 

Bebyggelse og anlegg Fritidsbebyggelse – 
frittliggende 

BFF 1-3 1121 5 486 

Renovasjonsanlegg f_BRE 1550 26 
Småbåtanlegg i sjø og 
vassdrag med tilhørende 
strandsone 

f_BBS 1558 545 

Uthus/naust/badehus f_BUN 1589 114 
Annet uteoppholdsareal f_BAU 1690 1 019 

Sum    7 190 
Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur 

Kjøreveg SKV1, f_SKV2 2011 705 
Parkeringsplasser f_SPP 2082 834 

Sum    1 539 
Grønnstruktur Naturområde GN 3020 9259 

Vegetasjonsskjerm GV 3060 654 
Sum    9 912 

Bruk og vern av sjø og 
vassdrag med 
tilhørende strandsone 

Friluftsområde i sjø og 
vassdrag med tilhørende 
strandsone 

VFS 6720 654 

Sum    654 
 

Samlet areal planområdet 19 296 
 
Hensynssoner i planforslaget (sonene inngår i andre arealformål) 
Hensynssone Benevnelse Sosi-

kode 
Areal 
(m2) 

Sone a.3) Faresone Flomfare H320 320 5 261 
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5.2 Plankart 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 13: Plankartet er ikke i målestokk. 

5.3 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

5.3.1 Fritidsbebyggelse frittliggende, BFF 1-3 
Områdene for fritidsbebyggelse er fordelt på 3 områder nord i planområdet, på eiendom 
49/8.  

Områdene kan til sammen bebygges med inntil 17 fritidsboligenheter, fordelt på 4 
fritidsboliger i BFF1, 3 fritidsboliger i BFF2 og 5 fritidsboliger i BFF3. Hver fritidsbolig i BFF3 
kan oppføres med 2 bruksenheter i hver fritidsbolig. Tomtestørrelsen i BFF1-3 er varierende 
og ligger mellom ca. 310 m2 og ca. 565 m2.  
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Planen åpner ikke for parkering på egen tomt. Parkering skal foregå på fellesareal vist i 
plankartet som f_SPP. Arealet er felles for alle fritidsboligene innenfor planområdet. Det 
legges til rette for en parkeringsdekning på 1,5 p-plass pr. fritidsboligenhet.  

Innenfor områdene BFF1-3 kan det oppføres fritidsbolig med bebygd areal på inntil 70 m2 
BYA, mens det i BFF3 åpnes for at bebygd areal kan økes til 90 m2 BYA dersom det 
oppføres fritidsbolig med 2 bruksenheter.  

Fritidsboligene skal ikke ha mønehøyde over 5,0 m og gesimshøyden skal ikke overstige 4,0 
m. Unntak er dersom fritidsboligene i BFF3 oppføres med 2 bruksenheter, tillates 
mønehøyde inntil 8,0 m og gesimshøyde inntil 6,0 m. Møne- og gesimshøyde måles fra 
planert terreng.  

Fritidsboligene i BFF 1-3 skal ha en utforming og materialbruk som gir et helhetlig og 
harmonisk preg. Med søknad om tiltak skal det fremlegges en detaljert situasjonsplan for 
hele planområdet, som bl.a. skal vise utforming og plassering av planlagt bebyggelse, 
terreng (nytt og eksisterende), utforming av fellesareal, parkering m.m. 

Terrasser tillates oppført på inntil 20 m2, hvorav inntil 10 m2 kan være overbygget. For å 
sikre utsikt for bakenforliggende bebyggelse tillates ikke levegger utover regulert 
byggegrense.  

For å sikre at alle fritidsboligene har utsikt fra egen terrasse, er det i plankartet vist strenge 
byggegrenser for alle fritidsboligene. I tillegg sikrer bestemmelsene at tomtene 1, 2, 5, 6 og 7 
ikke kan sette opp gjerde eller vegetasjon som er til hinder for utsikten fra bakenforliggende 
fritidsboligers terrasser. 

  
Figur 14: Fra illustrasjonsprosjekt. Illustrasjonene viser hvordan utsikt fra bakenforliggende fritidsboliger sikres 
gjennom bl.a. begrenset byggegrenser og krav til vegetasjon/tiltak mellom bebyggelsen i fremkant. Illustrasjon til 
venstre viser utsikt fra privat terrasse på tomt 12, mens illustrasjonen til høyre viser utsikt fra privat terrasse på 
tomt 3.  

5.3.2 Renovasjonsanlegg, f_BRE 
Det er regulert felles renovasjonsanlegg i tilknytning til parkeringsareal og felles uteområde. 
Innenfor området kan det settes opp skur for avfallsbeholdere eller etableres nedgravd 
løsning. Valgt renovasjonsløsning skal avklares med renovasjonsselskapet.  

5.3.3 Småbåtanlegg, f_BBS 
Småbåtanlegget kan etableres for inntil 17 småbåter. Anlegget skal utformes som 
flytebryggeanlegg med forankring i bryggefront og med anker. Flytebryggeanlegget skal 
dimensjoneres for å tåle påkjenning fra vind, bølger og ev. en flomsituasjon. Bryggefront vil 
bygge videre på eksisterende brygge. Småbåtanlegget er felles for fritidsboligene i BFF 1-3. 
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5.3.4 Uthus, naust, badehus, f_BUN 
I området BUN kan eksisterende naust rives og erstattes av et bygg på inntil 70 m2 BYA. 
Bygget er ment å fungere som et fellesbygg med muligheter for oppbevaring av felles 
gjenstander til bruk ved småbåtanlegget, sløyeplass, forsamlingsrom, lagring av kano og 
lignende.  

Bygget skal utformes etter lokal byggeskikk og det skal benyttes materialer som har 
samhørighet med øvrig sjøhusbebyggelse i området. Bygget skal ha saltak med teglstein og 
ha trekledning. Mønehøyden skal ikke overstige 5,0 m og gesimshøyde skal ikke være 
høyere enn 4,0 m. Uteområdet rundt bygget kan opparbeides med fast dekke og møbleres. 
Området skal være tilgjengelig for allmenheten. 

 
Figur 15: Illustrasjon av planlagt småbåtanlegg. Rødt bygg illustrerer felles bygg i BUN som erstatter eksisterende 
båthus. Eksisterende småbåtanlegg kan skimtes i oppe til venstre i bildet.  

5.3.5 Annet uteoppholdsareal, f_BAU 
Området f_BAU skal opparbeides som felles uteoppholdsareal for fritidsboligene i BFF 1-3. 
Innenfor området kan det etableres faste installasjoner som terrasser, bord, benker, grill, 
gapahuk og lignende som innbyr til rekreasjon og uteopphold. Innenfor vist byggegrense i 
plankartet tillates det oppført et bygg på inntil 100 m2 BYA som kan benyttes til oppbevaring 
av felles gjenstander til bruk på uteområdet, innredes med boder for fritidsboligene og 
forsamlingsrom samt tekniske installasjoner. Det tillates å etablere toalett i bygget, men 
overnatting tillates ikke. Byggets mønehøyde skal ikke overstige 5,0 m og gesimshøyden 
skal ikke være høyere enn 4,0 m.  

 
Figur 16: Fra illustrasjonsprosjekt. Felles uteoppholdsareal illustrert opparbeidet med sitteplasser, fellesbygg, 
gapahuk, beplantning m.m. Hvite bygningsvolumer i bakkant illustrerer mulig fremtidig bebyggelse utenfor 
planområdet. 
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5.3.6 Kjøreveg, SKV1, f_SKV2 
Veg SKV1 er privat veg og skal opparbeides med bredde på 4,0 m. Vegen følger samme 
trasé som eksisterende veg men er regulert noe bredere. Eksisterende veg har avsmalnende 
vegbredde, hvor den ved ridesenteret er ca. 4 m og ved eksisterende bebyggelse ca. 2,2 m.  

Veg f_SKV2 er felles veg for fritidsboligene i BFF 1-3. Vegen skal opparbeides med 
gressarmering eller annet dekke med tilsvarende grønt preg, med en bredde på inntil 3,0 m. 
Vegen kan kun benyttes i forbindelse med nyttekjøring til fritidsboligene. 

5.3.7 Parkeringsplasser, f_SPP 
Parkeringsplass f_SPP er felles for fritidsboligene i BFF 1-3. Kapasiteten på 
parkeringsplassen vil være om lag 30 p-plasser. Kravet til parkeringsdekning i planen er 1,5 
plass pr. fritidsboligenhet.  

Det er ikke vurdert behov for større sammenhengende arealer til sykkelparkering. 
Fritidsboligene vil ha muligheter for sykkelparkering i tilknytning til den enkelte enhet, samt i 
boder i fellesbygget i f_BAU.  

 
Figur 17: Felles parkeringsareal f_SPP for fritidsboligene i planområdet. Hvite bygningsvolumer i bakkant 
illustrerer mulig fremtidig bebyggelse utenfor planområdet. 

5.3.8 Naturområde, GN 
Innenfor området tillates ikke oppføring av bygg eller konstruksjoner som er til hinder for å 
nytte området som friluftsområde. Det kan anlegges stier etter godkjent plan. Området skal 
være tilgjengelig for allmenheten. Felter med sitkagran og edelgran bør fjernes.  

5.3.9 Vegetasjonsskjerm, GV 
Området skal fungere som en grønn buffersone mot ridesenteret. Det skal tilrettelegges for 
reetablering og tilplanting av vegetasjon. Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad 
beholdes, med unntak av sitkagran og edelgran som fjernes jf. anbefaling i rapport om 
biologisk mangfold. Innenfor området skal hul eik vist i plankartet med punktsymbol fristilles 
og bevares så lagt dette er mulig.  
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5.3.10 Friluftsområde i sjø og vassdrag, VFS 
Området omfatter arealer i sjø. Arealene skal være tilgjengelige for allmennheten, slik at det 
ikke er tillatt å iverksette tiltak som hindrer ferdsel og bruk av området. Installering av 
landfeste med flytefortøyning av småbåt for eiendommen 49/74 tillates, som samsvarer med 
dagens bruk.  

5.4 Hensynssoner 

5.4.1 Faresone Flom H320 
H320 er flomsone ved 200-årsflom. Før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor flomsonen, må 
det redegjøres for at forhold knyttet til 200 års flom er ivaretatt.  

5.5 Fellesbestemmelser 
Fellesbestemmelsene omhandler: 

 Krav til dokumentasjon 
Søknad om tiltak skal inneholde situasjonsplan i målestokk 1:500 for hele 
planområdet som skal vise plassering og utforming av bygg, opparbeidelse av tomt, 
utforming av fellesarealer, veg, parkering og stikkledninger for vann og avløp. Det 
skal utarbeides terrengprofiler som skal vise eksisterende og nytt terreng.  
 

 Tekniske anlegg 
Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av jordkabel. Tekniske bygg og anlegg som 
er synlig over terreng skal gis en arkitektonisk utforming som er tilpasset bebyggelsen 
i BFF 1-3.  
 

 Tiltak i sjø 
Standardbestemmelse som sikrer at tiltak som faller inn under havne- og 
farvannsloven skal godkjennes av havnemyndigheten. Mudring og utfylling i sjø er 
ikke tillatt. 
 

 Kulturminner 
Standardbestemmelse som sikrer at dersom det blir gjort funn av kulturminner som 
ikke tidligere er kjent, skal alt arbeid stanses og kulturminnemyndigheten varsles om 
funnet, jf. lov om kulturminner § 8. 
 

 Regulert tomtegrense 
Bestemmelsens hensikt er å sikre mulighet for at regulert tomtegrense kan justeres 
med +/- 2 m ved byggesøknad. 
 

 Håndtering av overvann 
Overvann fra planområdet skal i størst mulig grad infiltreres på hver enkelt tomt før 
det fordrøyes. Avrenning fra området skal ikke bli større enn før utbygging. 
Overvannsløsning skal dokumenteres ved søknad om tiltak.  
 

 Havnivå og stormflo 
Sikrer at tiltak innenfor planområdet skal sikres mot flom. Bestemmelsen sikrer at 
fritidsboliger skal oppføres på flomsikker høyde som er satt til kote +2,30 inkl. 
sikkerhetsmargin.  
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 Støy 

Standardbestemmelse som sikrer at grenseverdier for støy iht. retningslinjen T-1442 
legges til grunn for planlegging og utbygging i planområdet.  

5.6 Rekkefølgebestemmelser 
Rekkefølgekrav er sikret i bestemmelsene § 8.  

Av bestemmelse 8.1 fremgår at felles kjøreveg SKV 1-2, parkeringsplass SPP, 
renovasjonsanlegg BRE og annet uteoppholdsareal BAU skal være opparbeidet før det blir 
gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til nye fritidsboliger i BFF 1-3.  

Av bestemmelse 8.2 fremgår at fellesbygget i BAU skal være oppført før det kan gis 
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for mer enn 8 fritidsboliger i planområdet.  

Av bestemmelse 8.3 fremgår at oppføring av ny bygning i BAU ikke kan gjennomføres før 
eksisterende bygninger i dette området er revet.  

Av bestemmelse 8.4 fremgår at VA-plan skal være godkjent før det kan gis byggetillatelse. 
Vann- og avløpsledninger skal være opparbeidet i samsvar med VA-planen før det kan gis 
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.  

 

 Konsekvensutredning 

Det fremgår av planbeskrivelsens kap. 1.5 at det skal utarbeides en konsekvensutredning for 
tiltaket som er under planlegging. Konsekvensutredningen innarbeides som en integrert del 
av planbeskrivelsen, jfr. Plan- og bygningslovens § 4-2.  

6.1 Overordnede planer og metoder 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til fritidsbebyggelse BF47 og LNF-formål. 
Planområdet inngår i reguleringsplan for Kjeøy, deler av Tengsåsen og Tengsstranda med 
sjøområder (plan ID 20070012). 

Konsekvensutredningen baserer seg på en forenklet metodikk av ikke-prissatte 
konsekvenser beskrevet i Statens Vegvesens håndbok V712, kap. 6. Håndbokens metode er 
en tre-trinns prosedyre som vurderer verdier, omfang og konsekvenser for temaene.  

 Trinn 1 – verdi. En vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.  
 Trinn 2 – omfang/effekt. En vurdering av hvordan et område påvirkes.  
 Trinn 3 – konsekvens. Fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til 0-

alternativet. 0-alternativet er slik planområdet vil fremstå uten den planlagte 
utbyggingen, dvs. videreføring av dagens situasjon.   

Metodikken kan forenkles for enkelte utredningstema ved behov. Utredningen begrenses til 
et omfang som gir et godt beslutningsgrunnlag for hvert enkelt tema.  
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6.2 Naturmangfold 
Planprogrammet beskriver følgende: 

Planforslaget vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det benyttes 
databaser over registrerte naturtyper (naturbase) og sårbare arter 
(artsdatabanken) ved registreringene. Det vil også legges til grunn generell 
kunnskap om naturmangfoldet i området for å vurdere konsekvenser av 
planforslaget. Forholdet til vernet vassdrag (Bjerkreimsvassdraget) 
beskrives. Temaet omtales i planbeskrivelsen.  

Det må gjennomføres en registrering av biologisk mangfold i sjø i forhold til 
etablering av småbåtanlegg, herunder vurdering av konsekvenser for 
naturtyper og det øvrige naturmiljøet i sjø.  

Temaet naturmangfold er beskrevet i 2 separate rapporter; Biologisk mangfold (på land) fra 
Universitet i Agder, Naturmuseum og botanisk hage v/Asbjørn Lie, og Vannundersøkelse / 
marinundersøkelse over biologisk verdi fra Terrateknikk AS v/Tor Kviljo. Rapportene følger 
leveransen som henholdsvis vedlegg 4 og vedlegg 5. Naturmangfold på land og i sjø er 
vurdert separat. Det er tatt utdrag fra rapportene i beskrivelsene nedenfor.  

6.2.1 Naturmangfold på land 
Biologen som utføre undersøkelsen har bare sett på arealer innenfor planområdet. Mellom 
bebyggelsen og strandsonen holdes områder åpne ved at de blir skjøttet som eng. Både 
engområdene og hagen rundt eksisterende hus er omgitt av partier med skog og trær. I disse 
skogspartiene er det et forholdsvis stort innslag av plantede fremmede bartrær, bl.a. 
sitkagran og edelgran. Skogsområdet i øst bærer preg av å være gjengrodd kulturmark og 
inneholder gammel rydningsrøys og steingjerde.  

Sjeldne og truede arter som er påvist innenfor området er ask. Forekomsten er sårbar og 
vokser spredt i kantsonene rundt kulturlandskapet, samt langs tilførselsveien inn til tomta.  

Det er registrert mange fremmede arter som har status svært høy risiko innenfor 
planområdet. Det er en glidende overgang mellom dyrkede arter i hagen og arter som sprer 
seg vilt i området. De fremmede bartrærne er tydelig plantet. Fremmede arter med svært høy 
risiko er bl.a. gravmyrt, platanlønn, rødhyll, bulkemispel, sitkagran. 

 
Figur 18: Foto av dagens vegetasjon i området. Felt med fremmede bartrær er bl.a. i strandsonen og i randsonen 
mot ridesenteret. Foto: Dag Einar Andreassen.  
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Engområdene er rike og varierte, og deler av områdene er vurdert som naturtypen 
slåttemark med lokalt viktig verdi. Deler av skogen er rik edelløvskog med mye spisslønn og 
ask som er sårbare arter på rødlista. I grensen ved innkjørselen står det et stort gammelt 
eiketre som tilfredsstiller kravene til den utvalgte naturtypen «hule eiker». Naturtypen er gitt 
viktig verdi.  

 
Figur 19: Kartlegging av naturtyper og vurdering av verdi. Kilde: Rapport Biologisk Mangfold Tengsstronda, 2019 

Planlagte fritidsboliger plasseres i nordlige deler av planområdet, i områdene B, C, D, samt i 
deler av A, F og H. Største delen av engområdene i A berøres ikke av tiltakene.  

Virkninger/konsekvens 
Området har naturmangfoldsverdier, hvor områder som vil være aktuelle for utbygging i liten 
grad berører viktige naturtyper og biotoper. Eng- og skogsområdene mellom bebyggelsen og 
strandsonen sikres i planen som friluftsområde, med tilhørende krav om vedlikehold og 
skjøtsel. Planen gir tiltaket liten/ubetydelig konsekvens i forhold til naturmangfold på 
land. 

Avbøtende tiltak/planpremisser 
En systematisk fjerning av fremmede bartrær, og andre fremmede arter med svært høy 
risiko. Det bør opprettholdes engslått på de rikeste områdene av enga. Den gamle eika ved 
innkjøringen til området bør fristilles.  

Forholdene er sikret i varetatt i bestemmelsene § 5.1 og § 5.2. Arealene innenfor 100-meters 
beltet er avsatt til grønnstruktur - naturområde, samt at det er regulert inn vegetasjonsskjerm 
mellom nye fritidsboliger og ridesenteret. Bevaringsverdig eik er sikret bevaring gjennom 
planen ved at den er regulert med punktsymbol i plankartet.  

6.2.2 Naturmangfold i sjø 
Våtmarksområdet i bukta utenfor planområdet er en del av ett større bløtbunnsområde som 
overlapper med viktig funksjonsområde for vande-, måke- og alkefugler.  
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Undersøkelse av vannområdet utenfor og på begge sider av planlagt bryggeanlegg avdekker 
at sjøbunnen består av sedimentslette stedvis dominert av «skyer» av trådalger og uten 
annen flora hva gjelder sjøbunn dypere enn 1 m. Ålegrasforekomster eller marine alger ble 
ikke påtruffet. Derimot omfatter strandsonen og gruntvannsområdene fra 0 og ned til 0,5 m 
dyp vitale forekomster av vannplanter av rene ferskvannsarter.  

Nord i bukta, sør for planområdet, finner man en våtmark dominert av pollsivaks av en viss 
verdi som vannfuglbiotop. Øst for planområdet finner man en liten forekomst av korsevjeblom 
som er en pusleplante som er rødlistet og nær truet.  

Undersøkelse av sjøbunnen og strandsonen avdekker ingen innslag av marin makrofauna 
eller levende innslag av marin bunnfauna eller sedimentfauna. Det var kun påvist små rester 
av skallbærende fauna, noe som antyder at det periodevis og formodentlig kun kortvarig kan 
eksistere akseptable forhold for marin fauna (brakkvannstålerante arter) i området.  

Årsaken til svak fauna og manglende algeflora antas å være Egersunds beliggenhet ved 
amfidromisk punkt, dvs. et fravær av tidevannsbevegelser og derved en situasjon hvor 
fjordområder og poller er avhengig av vind, lavtrykk og særlige fenomener for igangsetting av 
sjøvannsstrømmer. I planområdet er dette forholdet ytterligere forsterket ved at 
Bjerkreimselva har utløp i umiddelbar nærhet. Vassdraget har en kapasitet til massivt 
fortynne og utviske saltvannspåvirkning periodevis inntil neste sjøvannsinnpressing. 
Elvestrømmen antas å sikre leveområde for rene ferskvannsarter av karplanter i området.  

Sjøbunnen innenfor planområdet vurderes å ha svak biologisk verdi. 

Virkning/konsekvens 
Planlagt småbåtanlegg vil være et flytebryggeanlegg med forankring i bryggefront og med 
anker, som medfører lite/ingen inngrep i sjøbunnen. Siden anlegget planlegges og 
dimensjoneres for småbåter er det tilstrekkelig dybde slik at det ikke vil være behov for 
mudring i sjøbunnen. Med bakgrunn i dette vurderes utbyggingen av småbåtanlegget med 
tilhørende brygge ikke å skade det biologiske mangfoldet i strandsonen eller på sjøbunnen. 
Verdier i strandsonen er knyttet til våtmark vest-nordvest for planområdet, i god avstand fra 
planlagt tiltak. Nær trua arter er knyttet til eiendom øst for planområdet, hvor planlagt 
bryggeanlegg ikke vurderes å ha påvirkning på bestanden. Planen gir tiltaket 
liten/ubetydelig konsekvens i forhold til naturmangfold i sjø. 

Avbøtende tiltak/planpremisser 
Det anses ikke nødvendig med avbøtende tiltak. 

6.3 Flom 
Planprogrammet beskriver følgende: 

Redegjøre for håndtering av overvann. Tilsvarende skal det utredes 
konsekvenser ved ev. springflo, stormflo og flom. Utredning må utarbeides 
av godkjent foretak på fagområdet. Dokumentasjon vil bli utformet i eget 
notat og implementert i planbeskrivelsen.  

Temaet flom er behandlet i rapporten Hydrologisk og hydraulisk analyse av nye Launes bru 
fra Rambøll utarbeidet til Jernbaneverket i forbindelse med bygging av nye Launes bru. 
Rapporten følger leveransen som vedlegg 6.  
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Deler av planområdet ligger innenfor grense for flomfare i kommuneplanen og NVEs 
karttjenester. ROS-analysen som følger planforslaget har vurdert flom i vassdrag og 
stormflo/springflo som risikomoment og konkludert med at planområdet kan bli utsatt for 200-
årsflom på en slik måte at det må gjennomføres særskilte hensyn.  

Bjerkreimselva er et stort vassdrag som munner ut i Tengsvågen nordøst for planområdet. 
Brua som krysser fylkesvei 44 med Bjerkreimselva har hatt tilstrekkelig kapasitet, men i 
forbindelse med Synne-flommen i 2015 var den helt på grensen til kapasitet. Dersom elva 
skulle gå ut av sitt løp oppstrøms brua, vil en mulig flomvei da kunne være vest for 
eksisterende boligområde og ridesenter, og videre gjennom planområdet (se blå pil i figur 
11).  

Konsekvensene etter Synne-flommen viste at det vil være behov for flomsikringstiltak både 
oppstrøms og nedstrøms brua.  

 
Figur 20: Bilde fra Synne-flommen i 2015. Påtegnet pil indikerer potensielt mulig flomvei dersom vannet tar ut av 
løpet oppstrøms brua. Potensielt ny flomvei kan da være gjennom planområdet. Foto: Eigersund kommune 
(Morten Aakre/Fotografen AS). 

Ved større nedbørsmengder (ekstremvær) kan planområdet være utsatt for oversvømmelse. 
Det er imidlertid ikke kjennskap til at eksisterende bebyggelse i planområdet er blitt skadet 
som følge av oversvømmelse. Store permeable flater vil kunne avhjelpe omfanget av en 
flom.  

Det er planlagt fritidsboliger i områder som ifølge flomsonekart potensielt er utsatt for 
oversvømmelse. For å sikre ny bebyggelse mot flom stiller planen krav til at bebyggelsen 
skal oppføres over flomsikker høyde. Dette medfører at terrenget i byggeområdet fylles opp 
til ca. kote 2,3. Flomsikker høyde ved stormflo er estimert til kote 2,3 inkl. sikkerhetsmargin 
ved 200-års flom.  

Virkninger/konsekvens 
Den største faren ved stormflo er materielle skader. Siden planområdet ligger inne i en bukt 
vil vannets hastighet være lav dermed begrense skadeomfanget på både bryggeanlegg og 
sjøbod/naust. Dersom vassdraget finner ny flomvei oppstrøms brua kan konsekvensen av en 
flom i planområdet være noe større.  
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En samlet vurdering av konsekvenser av en 200-årsflom i planområdet vurderes som 
liten. 

Avbøtende tiltak/planpremisser 
Ny bebyggelse må plasseres på flomsikker høyde, forholdet er sikret i bestemmelsens § 2.7. 
Flomfaresonen for 200-årsflom er videreført i plankartet. Det stilles krav til at tiltak innenfor 
flomsonen skal sikres mot flom i henhold til teknisk forskrift. 

6.4 Trafikksikkerhet 
Planprogrammet beskriver følgende: 

Redegjøre for omfanget av den økte trafikken som følge av tiltaket. 
Det skal gjennomføres en trafikkanalyse for å avdekke om det er 
nødvendig med oppgradering av krysset mellom Tengsastrandveien 
og fv. 44. 

Det er utarbeidet en uavhengig trafikkanalyse av Kristiansen & Selmer-Olsen AS, som følger 
planforslaget som vedlegg 7.  

Planområdet har atkomst fra fv. 44 Jærveien via Tengsastrandveien. Planens begrensning 
omfatter ikke krysset Tengsastrandveien-fv.44. Dagens kryssløsning med fv.44 fremstår som 
noe rotete og uoversiktlig, da det på et relativt lite område er flere avkjørsler og funksjoner. 
Krysset med Tengsastrandveien ligger vest for broen over Bjerkreimselva, og ligger i direkte 
tilknytning til bussholdeplass. Avkjørsel til fv.51 er like nordvest for Tengsastrandveien, og 
fremstår noe udefinerbar da den også omfatter avkjørsel til Tengsveien.  

 
Figur 21: Flyfoto av dagens kryss-situasjon med fv.44. Kilde: www.temakart-rogaland.no   

Det er i forbindelse med trafikkanalysen foretatt beregninger av trafikkmengde i 
Tengsastrandveien basert på normaltallmetoden som beskrevet i håndbok 713 
Trafikkberegninger. Det er ikke blitt gjennomført egne trafikktellinger i området. Beregning av 
ÅDT for Tengsastrandveien med dagens situasjon er 149. Etter gjennomført reguleringsplan 
er trafikkmengden beregnet til 173 ÅDT. For dimensjonerende time medfører utbyggingen en 
økning på 5 bilturer.  
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Ifølge nasjonal vegdatabank er fv44 regulert med 50 km/t forbi avkjørsel til planområdet, og 
Tengsastrandveien med 40 km/t frem til ridesenteret. Det er ikke skiltet fartsgrense i 
Tengsastrandveien.  

Det er ikke registrert ulykker i krysset fv.44 og Tengsastrandveien jf. vegdatabanken.  

Det er ikke etablert fortau langs Tengsastrandveien noe som medfører at myke trafikanter 
må ferdes i veien. Det er periodevis en del aktivitet i forbindelse med ridesenteret langs 
veien, hvor ridesenterets brukere benytter veien for å komme til og fra anlegg og turløyper i 
nærområdet. Siden sidearealet til veien er vanskelig å benytte, ferdes også hestene i 
kjørebanen. Dagens veibredde vurderes å være tilstrekkelig bredde for en bil å trygt passere 
en hest. I en situasjon med to møtende biler og hest, må en av bilene vike for å sikre en 
trygg passering av hesten.  

Virkninger/konsekvens 
En samlet vurdering av ulykkes frekvens, kryss- og vegstandard og økt trafikkbelastning, 
foreslås det ikke tiltak for utbedring av krysset Tengsastrandveien og fv. 44. En økt 
belastning på 5 bilturer pr. dimensjonerende time vurderes å være for lav til å medføre behov 
for tiltak i krysset.  

Tiltaket vurderes å ha liten konsekvens for trafikksituasjonen i krysset mellom 
Tengsastrandveien og fv. 44.  

Avbøtende tiltak/planpremisser 
Det vurderes ikke nødvendig med utbedringer av krysset mellom Tengsastrandveien og fv. 
44. Trafikksikkerheten langs Tengsastrandveien kan imidlertid bedres uavhengig av 
planlagte tiltak. Avbøtende tiltak kan være tilstrekkelig belysning langs Tengsastrandveien, 
samt skilte lavere hastighet av hensyn til myke trafikanter og da spesielt som følge av 
aktivitet rundt ridesenteret. Alternativt kan det etableres fortau eller gang- og sykkelvei på 
strekningen fra fylkesveien og frem til ridesenteret.  

Siden Tengsastrandveien ikke omfattes av planforslaget, bør eventuell etablering av fortau 
langs veien og øvrige trafikksikkerhetstiltak derfor løses som egen sak.  

6.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Planprogrammet beskriver følgende: 

Gjennomføre arkeologisk registrering av berørt sjøareal og berørt landareal. 
Avklare eksisterende bygnings verneverdi. Avklare verneverdi for eldre 
steinstrukturer, geil og steingjerder i området. 

Det er gjennomført arkeologisk registrering i sjø av Stavanger Maritime Museum og 
arkeologisk registrering med prøvestikking på land av Rogaland fylkeskommune, 
kulturavdelingen. Byantikvar har befart eksisterende bygninger og vurdert bygningenes 
verneverdi. Rapport/redegjørelse følger planforslaget som henholdsvis vedlegg 8 og 9.  

6.5.1 Arkeologisk registrering i sjø 
Fra et maritimt/undervannsarkeologisk perspektiv har planområdet i sjøen et uavklart 
potensial for tidligere ukjente kulturminner og skipsfunn.  

Havet rundt Eigersund sto i en periode av eldre steinalder lavere enn dagens vannstand. Det 
betyr at disse boplassene ved sjøen ble oversvømt i slutten av eldre steinalder.  
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Det er gjennomført en marinarkeologisk undersøkelse, hvor det ikke ble funnet automatisk 
freda kulturminner eller skipsfunn i sjøen.  

Virkninger/konsekvens 
Tiltaket vil ha ubetydelig innvirkning på kulturminner eller skipsfunn.  

Avbøtende tiltak/planpremisser 
Det anses ikke nødvendig med avbøtende tiltak. 

Bestemmelsen §2.4 i planforslaget viser at Kulturminneloven gjelder, og hva som skal gjøres 
ved eventuelle funn av slike ved markarbeid og annet arbeidet innenfor planområdet.  

6.5.2 Arkeologisk registrering på land 
Planområdets beliggenhet ved elva gir gode fiskeforhold, noe som er en viktig 
lokaliseringsfaktor i forhold til steinalder bosetninger. Tengsastranda har historie som mulig 
handelssted i middelalder. I forbindelse med reguleringsplanarbeid tilbake i 2006 ble det 
foretatt en arkeologisk registrering på land hvor område på Tengsastranda ble beskrevet 
som: «Tengsastranda har tidligere vært et viktig strandområde for folk i Tengesdal og 
Bjerkreim, og det er mulig at det allerede i middelalderen har vært handelsvirksomhet her. Et 
stedsnavn som Kremmervika kan være en indikasjon på en slik aktivitet. Ifølge 
lokalhistoriske kilder skal her også vært en båtstø for Bjerkreim skipreid. Dette støet skal i 
vikingtiden vært brukt i forbindelse med leidangen. Området vurderes derfor til å ha stort 
potensial for både synlige og ikke synlige automatisk fredete kulturminner. Sjøfartsmuseet 
har tidligere registrert fartøysrester av alderdommelig karakter i umiddelbar nærhet til 
reguleringsområdet.»  

Det ble gjennomført ny befaring i området den 20.06.19. Etter denne befaring vurderes det 
ikke lenger å være potensiale for uregistrerte automatisk fredede kulturminner innenfor det 
aktuelle utbyggingsområdet. Krav om arkeologisk registrering frafalles dermed.  

Innenfor planområdet, i hovedsak innenfor skogholtet øst i området, er det enkelte eldre 
steinstrukturer så som steingjerde.  

Virkninger/konsekvens 
Tiltaket vil ha ubetydelig innvirkning på kulturminner og kulturmiljø på land.  

Avbøtende tiltak/planpremisser 
Det anses ikke nødvendig med avbøtende tiltak. 

Bestemmelsen §2.4 i planforslaget viser at Kulturminneloven gjelder, og hva som skal gjøres 
ved eventuelle funn av slike ved markarbeid og annet arbeidet innenfor planområdet. Eldre 
steinstrukturer innenfor grøntområdene skal søkes bevart jf. bestemmelsene § 5.1 og § 6.1. 

6.5.3 Eksisterende bygningers verneverdi 
Eksisterende bolighus er SEFRAK-registrert med vernekategori C, jf. www.temakart-
rogaland.no. Ifølge SEFRAK-registreringen ble registrator avvist, og bygningen er derfor ikke 
blitt registrert eller vurdert på vanlig måte. Byantikvar har derfor foretatt en befaring og sett 
på bygningene fra utsiden, samt hatt dialog med Dalane Folkemuseum.  
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Byantikvar kom fram til følgende vurdering av bygningsmiljøet og bygningenes eksteriør: 
«Det foreligger ikke dokumentasjon på bebyggelsen i våre arkiver. Våningshus og øvrige 
bygninger samt kjerreveg og tunet utgjør en helhet og bør søkes ivaretatt i prosjektet. 
Bebyggelsen (våningshus og løe) er sannsynligvis fra 1800-1850 og har blitt modernisert 
gradvis. Bygningene fremstår som i god stand og det er kun nødvendig med mindre 
reparasjoner evt. bytte av enkelte bygningsdeler. Selve våningshuset bærer preg av noe 
modernisering i form av vindusskifte, takopplett og tilbygget vindfang. Det var slik jeg kunne 
se det ett originalt vindu igjen på våningshusets fasade mot nord. Det kan se ut som om flere 
av de originale vinduene har blitt brukt på uthus og løe. Løa har kvaliteter som forsterker 
inntrykket av det det historiske uttrykket til bebyggelsen med stående tømmermannspanel på 
den ene veggen og tråkkheller ved inngangene og lødde steinmurer.»   

Virkninger/konsekvens 
Siden våningshuset er blitt modernisert gradvis over tid, ved bl.a. heving av tak, bygd på 
vindfang, takopplett og takutstikk, er det lite som gjenstår av opprinnelig bygningsvolum. Slik 
vi ser det er de kvaliteter som gjør at bygget kan defineres som bevaringsverdig bygg ikke 
lenger er tilstede. I tillegg er våningshuset i veldig dårlig forfatning, med råtne tømmervegger 
og gulv. Når det gjelder løa så er denne også i dårlig stand.  Utbedrende arbeider på 
bygningsmassen vil være svært kostbart. Med bakgrunn i at bebyggelsen er sterkt 
modernisert ser vi ingen utfordringer ved at bygningene kan rives. Løa vil bli erstattet av ny 
løe/fellesbygg hvor det er muligheter for å gjenbruke både steiner fra grunnmur og tråkkheller 
for å videreføre noe av bygningshistorien.  

Tiltaket vurderes å ha liten/ingen innvirkning på eksisterende bygningers verneverdi.  

Avbøtende tiltak/planpremisser 
Det anses ikke nødvendig med avbøtende tiltak. 

Eksisterende bebyggelse forutsettes revet i plankartet.  

6.6 Friluftsliv 
Planprogrammet beskriver følgende: 

Konsekvenser av planforslaget i forhold til friluftsliv vurderes på bakgrunn av 
kjennskap til området og en vurdering av egnethet for friluftsliv. Temaet 
omtales i planbeskrivelsen.  

Planområdet fremstår i dag som privatisert og benyttes i liten grad av allmenheten som 
friluftsområde. Friluftsinteressene i området er i stor grad knyttet til aktivitet i etablert 
småbåtanlegg sør for planområdet, samt områdene mot Launesfjellet med tilhørende 
stisystem. Launesfjellet er først og fremst i bruk som nærturområde.  

Launesfjellet er et viktig natur- og friluftsområde for befolkningen i Egersund. Fra toppen er 
det utsikt mot bl.a. Eie/Egersund sentrum, utover Nordasundet, Sørasundet og Eigerøy. Det 
er flere stier man kan følge til toppen, men turen starter normalt fra turveien til Hellvik. 
Turmålet er en del av «På topp i Dalane 2019».    

Virkninger/konsekvens 
Planforslaget åpner for at det kan etableres stier innenfor regulert frilufts formål som vil gjøre 
området mer attraktivt for allmennheten.  

Planlagt småbåtanlegg vil i hovedsak tilhøre fritidsboligene i planområdet, men planen stiller 
krav til at området rundt anlegget skal være tilgjengelig for allmenheten.  
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Planlagte tiltak vurderes å ha positiv konsekvens for friluftslivet i området.  

Avbøtende tiltak/planpremisser 
Det anses ikke nødvendig med avbøtende tiltak. 

Bestemmelsens § 3.4 sikrer tilgang for allmenheten til området ved at det kan etableres stier 
innenfor regulert friluftsområde, samt at oppholdsarealer tilhørende småbåtanlegget skal 
være allment tilgjengelige.  

6.7 Landskap 
Planprogrammet beskriver følgende: 

Planlagt tiltaks betydning for landskapet og strandsonen beskrives og 
dokumenteres med foto og temakart i planbeskrivelsen.  

Fjernvirkning 
Området ligger med utsikt mot Kjeøy og Tengsvågen, noe som samtidig betyr at inngrepet vil 
være noe eksponert fra sjøen og Kjeøy. Launesfjellet fremstår som et markant 
landskapstrekk i landskapsrommet.  

Eksisterende vegetasjon i strandsonen vil tynnes noe, slik at fritidsboligene får utsikt mot 
Tengsvågen, men det vil fortsatt stå trær igjen som skjermer området og demper 
fjernvirkningen av tiltaket. 

 
Figur 22: 3D-illustrasjon av planlagte fritidsboliger sett fra eksisterende småbåtanlegg sør for planområdet. Hvite 
bygningsvolumer i bakkant illustrerer mulig fremtidig bebyggelse utenfor planområdet. 

 
Figur 23: 3D-illustrasjon av planlagte fritidsboliger sett fra Tengsbakkane (fv.44) midt i hårnålsvingen. 
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Nærvirkning 
Innenfor området er terrenget nokså flatt, hvor eksisterende bebyggelse ligger på en liten 
høyde. Siden deler av planområdet er noe flomutsatt vil det være behov for oppfylling av 
terreng der bebyggelsen skal oppføres. I aktuelle områder fylles terrenget opp til samme nivå 
som dagens terrengnivå rundt eksisterende bebyggelse. Store deler av vegetasjonen i 
strandsonen beholdes, men tynnes noe slik at bebyggelsen gis utsikt. Strandsonen gjøres 
mer tilgjengelig ved at vegetasjonen tynnes og det etableres enkle stier i området. Mot 
ridesenteret etableres vegetasjonsskjerm som vil fungere som en dempende bakvegg for 
fritidsbebyggelsen, samt virke definerende for landskapsrommet internt i området.  

Siden planlagte fritidsboliger ligger sør og vest for eksisterende bebyggelse, vil bebyggelsen 
ikke avgi skygge på naboeiendommene. Fritidsboligene internt i planområdet er plassert slik 
at de i minst mulig grad skal gi skyggevirkning på utearealene til nabobebyggelsen.  

  
Figur 24: Illustrasjonen til venstre viser sol- og skyggeforhold ved vår- og høstjevndøgn kl. 15 og illustrasjonen til 
høyre viser sol- og skyggeforhold ved midtsommer kl. 15. 

Virkninger/konsekvens 
Område for fritidsbebyggelse føyer seg fint inn i landskapet, men vil være noe synlig fra 
sjøen. Vegetasjon i strandsonen vil dempe fjernvirkningen av tiltaket. Landskapet i 
planområdet er ikke veldig sårbart.  

Planen gir tiltaket liten konsekvens i forhold til landskap.  

Avbøtende tiltak/planpremisser 
Arealer innenfor 100-metersbeltet er vist i planforslaget som frilufts formål med tilhørende 
bestemmelser. Randsone mot ridesenter beholdes som vegetasjonsskjerm. Det er 
innarbeidet bestemmelser med krav knyttet til bl.a. utforming av utearealer og bygninger, § 
2.1, § 3.1 og § 3.7. 

6.8 Forurensning 
Planprogrammet beskriver følgende: 

Det må gjøres en vurdering av forurensning/klimagassutslipp som følge av 
økt trafikk. Temaet omtales i planbeskrivelsen. Håndtering av overvann 
beskrives i utredningen for flom. Støy og støv i anleggsfasen og driftsfasen 
redegjøres for i ROS-analysen. Støv og lukt fra rideanlegget redegjøres for i 
planbeskrivelsen.  
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Trafikk  
Fv44 ligger nord og nordvest for planområdet. Avstanden fra eksisterende bolig på tomta til 
fylkesveien midt oppe i Tengsbakken er ca. 160 m. Planområdet omfattes ikke av gul eller 
rød støysone langs fylkesveien. Arealet mellom veien og planområdet består av for det 
meste vegetasjon, som i seg selv er noe støydempende.    

Ridesenteret  
Planområdet er utsatt for støv og lukt fra ridesenteret. Møkka-containere er plassert i nærhet 
til planområdet av hensyn til eksisterende boligområde. Disse vil medføre både lukt og 
insektplager i sommerhalvåret spesielt. Aktivitet på ridefelt og luftegårder vil kunne medføre 
støvplager for nærliggende områder.  

Anleggsfasen 
Nærliggende områder vil kunne være utsatt for støy og støv i anleggsfasen, da deler av 
området skal fylles opp noe som medfører transport av masse med lastebil. Både kjøring på 
dels grusvei, samt tipp av steinmasser vil generere både noe støy og støv.  

Siden dette begrenser seg til å kun omfatte en kort periode vurderes det å gi liten 
konsekvens for nærliggende områder.  

Virkninger/konsekvens 
Fortsatt aktivitet på ridesenteret vil kunne gi støv-, støy- og luktplager i planområdet. Dette er 
forhold som må medregnes når ridesenteret er nærmeste nabo. Planområdet er i liten grad 
utsatt for støy fra fv.44. Samlet vurdering av konsekvens vurderes som liten.  

Avbøtende tiltak/planpremisser 
Støv fra ridesenteret kan dempes med vanning i tørre perioder spesielt. En 
vegetasjonsskjerm mot ridesenteret vil påvirke luftstrømmene og overflateavsetning, og 
dermed fungere som støvsamlere.  

6.9 Risiko- og sårbarhet 
Planprogrammet beskriver følgende: 

En risiko- og sårbarhetsanalyse vil bli utarbeidet og skal følge planforslaget. 
Analysen skal avdekke hendelser, vurdere sannsynlighetsgrad og 
alvorlighetsgrad. Basert på analysen innarbeides avbøtende tiltak i planen 
dersom det er nødvendig. Risiko- og sårbarhetsanalysen gjennomføres 
parallelt med planarbeidet og inngår som eget tema i planbeskrivelsen.  

Risiko- og sårbarhetsanalysen følger leveransen som vedlegg 3.  

En enkel vurdering er utført for å fremskaffe oversikt over mulige risiko- og sårbarhetsforhold 
som har betydning for området/utbyggingen. Dette er forhold som kan påvirke planområdets 
funksjon, utforming m.m. eller hendelser som direkte eller indirekte kan påvirke området.  

Der det kommer til utslag for risiko og sårbarhet utleder analysen forhold som kan sikres 
gjennom avbøtende tiltak eller ivaretas med føringer i planbestemmelsene.  

Virkninger/konsekvens 
 Elveflom/stormflo 

Området er noe utsatt for flom i dag, hvor i hovedsak strandsonen oversvømmes ved 
større nedbørsmengder (ekstremvær). Ved en 200 års flom vil store deler av 
planområdet kunne bli oversvømt. Se utfyllende beskrivelse i kap. 6.3. Lav hastighet på 
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vannet, samt store permeable flater medvirker til at samlet risiko for at planområdet blir 
utsatt for ødeleggende flom vurderes som liten. Bebyggelse og tekniske anlegg må 
plasseres på flomsikker høyde for å unngå skade ved en flom. Samlet konsekvens av 
stormflo vurderes som liten.  

 Ekstremnedbør 
Store nedbørsmengder i løpet av kort tid kan medføre problemer med 
overvannshåndtering, som igjen kan føre til uønskede flomsituasjoner. Vanninntrengning 
kan medføre skade på både bygg og installasjoner. VA-nett må dimensjoneres slik at 
disse tar høyde for ekstremnedbør, samt at gode overvannsløsninger etableres. 
Konsekvens ved ekstremnedbør vurderes som liten.  
 

 Støy og støv fra andre kilder (ridesenter) 
Det kan forekomme støy og støv fra ridesenteret, spesielt i forbindelse med stevner. 
Luftegårder har grusdekke som vil kunne gi støvfall i planområdet. Støy knyttes i 
hovedsak til høyttaleranlegg ved stevner. Vegetasjonsskjerm mellom nye fritidsboliger 
og ridesenteret vil virke dempende på både støv og støy fra ridesenteret. Treningsbaner 
og luftegårder kan vannes i tørre perioder for å redusere støvfall. Konsekvensen av støv 
og støy fra ridesenteret vurderes som liten.  
  

 Ulykke med gående/syklende 
Myke trafikanter må benytte veibanen å ferdes i, da det ikke er etablert fortau langs 
Tengsastrandveien. Grunnet lav hastighet vil skadeomfanget ved et eventuelt 
sammenstøt være redusert, men kan føre til alvorlig personskade likevel. En ulykke med  
myke trafikanter vil ha størst konsekvens for involverte parter. God belysning og 
etablering av fortau langs Tengsastrandveien kan være risikoreduserende. Middels 
konsekvens. 
 

 Trafikkulykke ved anleggsgjennomføringen 
Sammenstøt mellom anleggstrafikk og annet kjøretøy eller myke trafikanter. Tilstrekkelig 
sikring og skilting av anleggsområde, samt god planlegging av anleggsgjennomføringen. 
Forholdet er ivaretatt gjennom byggherreforskriften, SHA-planer m.m. 
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 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

7.1 Avvik fra overordnede planer 
Reguleringsplanen legger opp til endringer i forhold til overordnet plan. LNF-område som 
omfattes av planområdets nordvestre deler kan tillates bebygd med fritidsboliger når det 
foreligger reguleringsplan, mens LNF-området som omfatter størstedelen av området, sør i 
planområdet, åpner ikke for slik bruk.  

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen angir at i områder med 
mindre press gis det mulighet til å inkludere hundremetersbeltet langs sjøen som 
utviklingsområder. Avklaring av fremtidig arealbruk i strandsonen skal skje gjennom 
planlegging, og da først og fremst gjennom kommuneplanen.  

Ny kommuneplan for Egersund ble vedtatt høsten 2019. Tidligere kommuneplanen anga 
området som reiseliv, mens ny kommuneplan har omdefinert dette området til 
fritidsbebyggelse etter ønske fra tiltakshaver. Ved en inkurie ble ikke hele ønsket område til 
fritidsbebyggelse medtatt i kommuneplanen. Det har gjennom planprosessen vært tett dialog 
med kommunen ved plankontoret som har utvist en positiv holdning til at hele omsøkte 
område utvikles med fritidsboliger. Det er i planprosessen blitt signalisert fra plankontoret at 
det ikke må oppføres fritidsboliger innenfor grøntområde vist i gjeldende reguleringsplan, 
utover dette kan området bebygges. Planforslaget ivaretar dette hensynet.  

Reguleringsplanen avsetter areal til grøntstruktur - naturområde mot sjøen, som da 
samsvarer med overordnet plan og gjeldende reguleringsplan.  

Planforslaget legger til rette for en fortetting av fritidsboliger i et område med eksisterende 
fritidsbebyggelse. Dette ansees til å være en positiv utvikling for området. Det er ikke 
avdekket noen negative virkninger av planforslaget.  

7.2 Barns interesser 
Det er ikke kjent at barn og unge bruker arealene planlagt for bebyggelse i dag. Området 
oppleves som privat og er mer eller mindre er opparbeidet som privat hage. Nærliggende 
ridesenter trekker til seg barn og unge, og er i seg selv positivt for barns oppvekstmiljø.  

7.3 Folkehelse 
Etablering av stier langs strandsonen vil øke tilgjengeligheten for allmenheten i 
friluftsområdet. Småbåtanlegget kan benyttes av allmenheten til fiske.  

7.4 Sosial og teknisk infrastruktur 
Gjennomføring av planen vil ikke kreve ny sosial infrastruktur. 

I planbestemmelsene er det stilt rekkefølgekrav om at det bl.a. må utarbeides egen VA-plan 
før igangsetting av nye byggetiltak. Det er ikke avsatt eget areal til formålet vann- og 
avløpsanlegg i plankartet, men bestemmelsene åpner for at dette kan etableres innenfor 
planområdet i samsvar med godkjent VA-plan.  

Tilførsel av strøm til planlagte fritidsboliger er tenkt tilknyttet eksisterende ledningsnett i 
området.  
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7.5 Universell tilgjengelighet 
Planlagte fritidsboliger med en bruksenhet er ikke tilrettelagt som tilgjengelig boenhet siden 
de er små enheter med begrenset areal. Det vil kunne være mulig å tilpasse enhetene for 
dette, men det vil da gå ut over innholdet i den enkelte fritidsbolig. For fritidsboliger med to 
bruksenheter kan enheten i 1. etasje tilrettelegges som tilgjengelig boenhet, mens den i 2. 
etasje vil ha adkomst via trapp og vil dermed ikke oppfylle tilgjengelighetskravene.  

Siden terrenget rundt de nye fritidsboligene fylles opp vil ferdig planert terreng være 
tilnærmet flatt. Dette gjør at området vil være universelt tilgjengelig. Dette gjelder både 
atkomst til fritidsboligene, felles uteoppholdsareal og felles bygg. Terrenget er slakt hellende 
ned mot vannet, men det er gode muligheter for at stier kan tilrettelegges slik at de er 
universelt tilgjengelige.    

7.6 Økonomiske konsekvenser for kommunen/andre offentlige etater 
Tiltaket medfører ingen større økonomiske konsekvenser for kommunen.  

7.7 Forslagsstillers oppsummering og konklusjon 
Ut fra vurderingene som er foretatt i planarbeidet og under forutsetning av gjennomføring av 
avbøtende tiltak, søkes området tilrettelagt slik planforslaget viser. Det er gjennomført noen 
endringer som følge av konsekvensutredningen, da avbøtende tiltak som er 
identifisert/foreslått er innarbeidet i planforslaget. Planpremissene viser hvordan planen er 
utarbeidet for å sikre at etablering av fritidsboligene ivaretar forhold som er påpekt gjennom 
vurderingene. Trafikksikring av Tengsastrandveien med tanke på ferdsel for myke trafikanter 
anses som et overordnet problem som ikke kan løses i forbindelse med denne reguleringen. 
Planforslaget viser en akseptabel utnytting i et attraktivt område og prosjektet ansees til å 
være positivt for utviklingen av stedet.  

  

 

 

 


