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Saksnummer Utvalg Møtedato 
090/20 Planteknisk utvalg 22.06.2020 
 
 
Detaljreguleringsplan for området ved Gamleveien skole gnr. 46 bnr. 85 mfl. 
Første gangs behandling 
 
Sammendrag: 
En har mottatt forslag til endring av del av reguleringsplan for Havsøyområdet (1-2) og Duganeveien 
(1-13). Den nye planen har fått benevnelsen Detaljreguleringsplan for område ved Gamleveien skole, 
Gnr. 46 bnr. 85 mfl.  
Formålet med planarbeidet er å utvide skoleområdet. Det legges til rette for utvidelse av skole-
bygningen, samt bedring av parkeringsforholdene for ansatte og besøkende. Når skolebygningen 
utvides mot vest, flyttes Gamleveien mot vest langs skoleområdet.  
En vurderer at det innsendte planforslaget 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 har funnet en hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og at de foreslåtte 
endringene ivaretar hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. Det er 
kommet inn to offentlige uttalelser 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 slik dokumentene nå foreligger. 

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Forslag til detaljreguleringsplan for området ved Gamleveien skole, gnr. 46 bnr. 85 mfl. med 
bestemmelser datert den 29.01.20, plankart datert den den 29.01.20 og planbeskrivelse datert den 
27.05.20 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring slik plandokumentene nå foreligger. 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 22.06.2020 
 
PTU - behandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
                                                        ---- 0 ---- 
Votering: 
Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 



 
 
PTU-090/20 vedtak: 
 
Forslag til detaljreguleringsplan for området ved Gamleveien skole, gnr. 46 bnr. 85 mfl. med 
bestemmelser datert den 29.01.20, plankart datert den den 29.01.20 og planbeskrivelse datert den 
27.05.20 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring slik plandokumentene nå foreligger. 

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

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
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 for Havsøyområdet ble vedtatt av Kommunestyret i 1963. Gjeldende 
reguleringsplan for Duganeveien ble vedtatt i 1984.  
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Detaljreguleringsplan for område ved Gamleveien skole, gnr. 46 bnr. 85 mfl., første gangs 
behandling 
 
Plankontoret har mottatt forslag til detaljreguleringsplan for området ved Gamleveien skole. Det 
legges opp til at Gamleveien kan legges om på en strekning, samt at deler av eksisterende 
skolebygning rives og det bygges en ny og større skolebygning. Også parkeringsforholdene blir 
bedret. 
 
Planområdet ligger innenfor det stiplede rektangelet vist på kartet under.  
 

 
 
2. Planstatus for området 

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


2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er vist som eksisterende boligområde i gjeldende kommuneplan. 
 

 
 
2.2 Reguleringsplan 
Det er to gjeldende reguleringsplaner som dekker planområdet. Den eldste planen, Havsøyområdet 
(1-2) ble vedtatt av Kommunestyret i 1963. 
 

 
 
Reguleringsplanen for Duganeveien ble vedtatt av Kommunestyret i 1984. 



 
 
3. Varsel om reguleringsendring 
Det er sendt ut varsel om oppstart 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 

 1 Rogaland 
fylkeskommune, 
regionalplanavd. 

 Merknader J/O/D 

 2 Fylkesmannen i Rogaland  Merknader J 

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

 3 Inger og Ivar-Tore 
Pedersen 

 Merknader N/O/D 

 4 Ingeborg Havsø Merknader J/N/O 

 5 Aleksander Klungland  Merknader N/O 

 6 Marit Skogen  Merknader O 

 
INNSENDTE MERKNADER 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 
Offentlige uttaler 



  Rogaland 
fylkeskommune, 
regionalplanavd. 

 Planarbeidet er ifølge oversendelsen ikke 
i tråd med kommuneplanens disponering, 
men samsvarer i noen grad med dagens 
situasjon. Fylkesrådmannen har i dette 
tilfellet ingen vesentlige merknader til 
manglende samsvar med 
kommuneplanen.  
· De vil ved offentlig ettersyn legge 

vekt på at reguleringen sikrer gode 
og tilstrekkelig store 
uteoppholdsarealer, trafikksikre 
løsninger for transport til og fra 
skolen og at det tas tilbørlig hensyn 
til nabobebyggelse.  

· De forutsetter på at det ikke legges 
opp til noen økning i 
parkeringsdekning, og at planen vil 
bidra til at det er attraktivt å gå eller 
sykle til skolen. 

O 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
D 

· Tas til orientering 

 

 

 

· Synes ivaretatt i 
plandokumentene 

 

 
· Det legges opp til 20 

parkeringsplasser for 
å dekke også behovet 
for møter utenom 
skolens åpningstid 

  Fylkesmannen i 
Rogaland 

· God kvalitet på uteoppholdsarealer 
og trafikksikker tilkomst til skolen er 
sentralt i videre planarbeid. Viser 
også til rikspolitiske retningslinjer for 
barn og unge i arealplanlegging, samt 
helsedirektoratets normer for 
skolens uteareal.  

· Den videre planleggingen må også ha 
fokus på trygge skoleanlegg av høy 
kvalitet, da dette har stor betydning 
for barn og unges oppvekstvillkår. 

J 
 
 
 
 
 
 
J 

· Synes ivaretatt i 
plandokumentene 

 

 

· Synes ivaretatt i 
plandokumentene 

 
Private uttaler 

  Inger og Ivar-Tore 
Pedersen 

 
 
 

· Primært ønsker de at Gamleveien blir 
liggende i den nåværende traseen 
forbi Gamleveien skole. 

 
 

· I kvartalet som avgrenses av Hafsøy-
veien i nord og krysset som fører til 
Eigersundsveien i sør, er den retteste 
og mest oversiktlige delen av veien 
nettopp den delen som går forbi 
Gamleveien skole. 

· Etter å ha bodd i Lundeveien i vel 40 
år, har de erfart at Gamleveien er den 

 
 
 
N 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
O 
 
 

De bor ca. 170 m sør for 
planområdet 

· Rådmannen 
anbefaler at det 
reguleres en 
omlegging av 
Gamleveien på 
strekningen ved 
skolen 

· Tas til orientering 

 



beste og ofte eneste veien hjem når 
det er svært glatt.  

· Gamleveien fra nord og sørover har 
jevnere stigning enn både Gamleveien 
fra sør, Høgevollsveien og Eigersunds-
veien. 

· Hvis Gamleveien flyttes mot vest, 
ønsker de at veien beholder samme 
stigning som nå og at den blir like 
oversiktlig som før innenfor 
planområdet.  

 
· Den verste løsningen vil være om 

veien flyttes så langt mot vest som 
mulig — helt til grensen mot husene i 
Eigersundsveien — slik at man får en 
u-form på veien innenfor 
planområdet. 

 
O 
 
 
 
D 
 
 
 
N 

 

· Tas til orientering 

 

 

· Tas til orientering 

 

· Stigningen blir om lag 
som nå. Kjørebanen 
utvides, slik at biler 
kan passere 
hverandre uten 
hindring 

· Det er denne 
løsningen som 
foreslås i 
reguleringsplanen 

 

  Ingeborg Havsø · Er eier av gnr 46, bnr 467. 
· Formålet med planarbeidet er å 

utvide skoleområdet og å bedre 
parkerings-forholdene for ansatte og 
besøkende. Dette innebærer at 
Gamleveien flyttes mot vest. Det vil si 
nærmere hennes eiendom.  

· Som nær nabo til Gamleveien skole 
opplever hun god dialog med 
representanter for Det Almindelige 
Samfund. Hun som nabo har vært 
informert underveis om pågående 
prosess.  

· Hun stiller seg positiv til framlagt plan 
slik som den foreligger nå, med 
utvidelse av eksisterende 
skolebygning samt flytting av vei. 
Dette forutsatt at følgende tas hensyn 
til:  

· Eksisterende ventilasjonsanlegg er 
plassert på taket på Gamleveien skole. 
Dette oppfattes tidvis som støyende 
for flere av naboene. Ved en utvidelse 
ønsker hun at dette anlegget erstattes 
av et mindre støyende anlegg, samt at 
nytt ventilasjonsanlegg blir plassert på 

O 
O 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 
 

· Tas til orientering 
· Tas til orientering 

 

 

· Tas til orientering 

 

· Tas til orientering 

 
 

 

· Tekniske 
installasjoner i 
bygninger må 



beste måte for berørte naboer.  
· Ved flytting av Gamleveien må flere av 

de husene skoleeier har kjøpt de siste 
årene rives, blant annet på 46/136. 
Dette er hennes naboeiendom. 
Hennes eiendom har felles 
kloakk/avløp med denne 
eiendommen. Hun forventer at 
tiltakshaver dekker alle utgifter som 
vil måtte komme når eiendom 46/136 
rives og kloakk/avløp fra eiendom 
46/467 skal kobles videre.  

· Hun ønsker at det i videre planlegging 
må være fokus på at det ved å gjøre 
endringer på Gamleveien ikke må 
forverre trafikkbildet i 
Eigersundsveien.  

N 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 

tilfredsstille 
gjeldende støykrav, 
men dette inngår 
ikke i en 
reguleringsplansak  

 

 

· Dette er et privat-
rettslig forhold som 
ikke inngår i 
reguleringsplansaken 

 

 

· Rådmannen støtter 
denne vurderingen 

 

  Aleksander 
Klungland 

· Som beboer i Gamleveien er han 
positiv til utbyggingen som skal i gang.  

· Han ønsker at det samtidig ses på 
trafikksituasjonen på den nordlige 
delen av Gamleveien. Innspillet er 
derfor i hovedsak rettet mot 
kommunen.  

· På den nordre delen av Gamleveien er 
det flere stedet hvor veien er smal og 
uoversiktlig. Han mener derfor at 
gjennomgangstrafikk bør unngås. Det 
finnes parallelle og alternative veier 
som er bedre egnet. Eksempelvis kan 
beboere nord for Gamleveien kjøre 
mot Hestvad bro eller Kjerjaneset 
dersom de skal mot byen. At det er en 
skole her bør også vektlegges.  

· Hans forslag er at det blir gjennom-
kjøring forbudt på nordre del av 
Gamleveien (fra krysset 
Eigersundsveien/Gamleveien til 
Hafsøyveien).  

· Dette bør også ses i sammenheng 
med utbyggingen av 16 boenheter i 
Gruå og den omtalte svingen ved 
Gamleveien 42 (som bør vurderes 

O 
 
N 
 
 
 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
N 

· Tas til orientering 

 

· Gamleveien utenom 
planområdet er ikke 
en del av denne 
saken 

 
· Etablering av forbud 

mot gjennomkjøring i 
Gamleveien kan ikke 
tas inn i denne saken 

 
 

 

 

· Se ovenstående 



enveiskjørt). merknad 

 

· Se ovenstående 
merknad 

  Marit Skogen · Som eier av gnr 46 bnr 470, 
Gamleveien 66, er hun sterkt imot 
dette forslaget.  

· Er en veldig dårlig løsning. Huset 
hennes blir stående for seg selv.  

 Hele området blir ødelagt av dette. 

O 
 
O 
 
O 

· 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 / høring slik dokumentene nå foreligger.  

4. Presentasjon av planområdet 
Planområdet er lokalisert på Hafsøy. Arealet er om lag 5,2 daa.  

 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
 

 
 
5.1 Eksisterende bebyggelse 



Det finnes fire boligbygninger og en skolebygning i planområdet i dag. Tre eksisterende 
boligbygninger på vestsiden av Gamleveien foreslås revet. 
 
Nedenstående dronefoto viser dagens bygninger. 

 
 
5.2 Planlagte bygninger og endringer 
Det legges opp til at deler av dagens skolebygning skal rives og at skolen skal kunne utvides både 
nordover og vestover, og til dels i høyden.  
 
Nedenstående illustrasjoner som er hentet fra planbeskrivelsen viser de omsøkte endringene. 
 

 
 
Det er vist to byggetrinn, som ifølge beskrivelsen kan gjennomføres samtidig. 
 
5.3 Trafikkforhold 
Planlagt kjøreatkomst er via Gamleveien, som foreslås omlagt på en om lag 80 m lang strekning. 
Sideforskyvningen er inntil 20 m. 
 
5.4 Støy 
Planområdet er i liten grad utsatt for støy. Omtalt i reguleringsbestemmelsene § 2.4. 
 
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. 
 
6.1 Teknisk infrastruktur 
 
6.1.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
 
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  

Frisiktsoner er i nødvendig grad vist i planen. Ifølge reguleringsbestemmelsene § 2.7 skal det være 
0,5 parkeringsplass per ansatt, pluss 1 parkeringsplass per 100 m2 lager. Av hensyn til bruk av skolen 
til møter mv. utenom skoletiden, er det vist 20 parkeringsplasser til sammen på de to 
parkeringsområdene. I tillegg skal det være 0,2 sykkelplass per elev.  
 
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  
 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Byggelinje mot vei X    Grønn  
Kollektivtilbud X    Grønn  
Det er bussholdeplasser på Fv. 44 og Rv. 426. Planområdet ligger 1 km gangavstand 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. 
 
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  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 



6.4. Sikkerhet og beredskap 
6.4.1 Flom 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

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

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
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 1 1 Grønn  

Planområdet er i liten grad utsatt for støy.  Omtalt i reguleringsbestemmelsene § 2.4. 
 
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 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
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   Grønn  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder / 
restriksjonsområder 

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 



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   Grønn  

Inngrepsfrie områder  X   Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
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  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
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  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
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  4 1 Gul  
Tilpasning til 
eksisterende omgivelser 

X    Grønn  

Både omlegging av Gamleveien og utvidelse av bygninger vil medføre konsekvenser for naboene, 
men konsekvensene anses ikke som uakseptable. 
 
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. I planbeskrivelsen punkt 5.2.2 er det utarbeidet skyggediagrammer. 
 
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  
Ingen nye boligbygninger er planlagt i planområdet. Avstanden til nærmeste skole er kort! 
 
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 ikke har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 
heller ikke at eventuelle avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
 
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 er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette.  
 
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 ett rekkefølgekrav i forslaget til reguleringsbestemmelser. Det gjelder krav om 
opparbeidelse av kjøreveg, fortau, parkering og annen veggrunn det kan gis midlertidig brukstillatelse 
eller ferdigattest for bygning på skoleområdet. 
 
7. Oppsummering og konklusjon 
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen ivaretar de hensynene som er sentrale når 
det gjelder denne type reguleringsplaner. En vurderer at en i planen i tilstrekkelig grad har funnet en 
hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar hensynet til 
omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. Administrasjonen anbefaler at Planteknisk 
utvalg vedtar at planforslaget legges ut på offentlig ettersyn og høring slik dokumentene nå 
foreligger.  
 
Administrasjonens vurderinger: 
Innarbeidet i ovenstående tekst. 
 



Universell utforming: 
Er ivaretatt gjennom TEK 17. 
 
Folkehelse: 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Reguleringsendringen i seg selv har ingen kjente økonomiske konsekvenser for Eigersund kommune. 
 
Alternativt forslag til vedtak:  
Forslag til detaljreguleringsplan for området ved Gamleveien skole, gnr. 46 bnr. 85 mfl. med 
bestemmelser datert den 29.01.20, plankart datert den den 29.01.20 og planbeskrivelse datert den 
27.05.20 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring etter at det er gjort følgende endringer: 
 

· På reguleringsplankartet: 
1.  

 
2. I reguleringsbestemmelsene: 

2.  
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 

 
 
 
Dokumenter vedlagt utsendelsen: 
 
 
Dokumenter unntatt offentlighet vedlagt utsendelsen (Sendes kun til møtende medlemmer): 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
757835 19840003-01 Gamleveien skole - Bestemmelser 
757836 19840003-01 Gamleveien skole - Plankart 
758341 19840003-01 Gamleveien skole - Vedlegg 4 - Risiko- og 

sårbarhetsanalyse_rev270520 
758342 19840003-01 Gamleveien skole - Planbeskrivelse_rev270520 
757840 Uttalelse til detaljreguleringsplan for området ved Gamleveien skole gnr. 46 bnr. 

85 m.fl. 
757842 Uttalelse til detaljreguleringsplan for området ved Gamleveien skole gnr. 46 bnr. 

85 m.fl. 
757839 Innspill til detaljregulering for Gamleveien skole 
757838 Svar på høring - detaljreguleringsplan for området ved Gamleveien skole gnr. 46 

bnr. 85 m.fl. 
757841 Innspill til detaljregulering for Gamleveien skole 
757843 Innspill til detaljreguleringsplan for område ved Gamleveien skole gnr. 46 bnr 85 

m.fl. 



 
 
 


