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Saksnummer Utvalg Møtedato 
092/20 Planteknisk utvalg 22.06.2020 
 
 
Reguleringsendring for Stapnes hytteområde, gnr. 22 bnr. 22 mfl. Første 
gangs behandling 
 
Sammendrag: 
En har mottatt forslag til endring av detaljreguleringsplan for Stapnes hytteområde på gnr. 22 bnr. 22 
mfl., Stapnes. Det er en gjeldende reguleringsplan for planområdet. Det legges opp til at antallet 
fritidsboliger reduseres med to sammenlignet med gjeldende plan og at det reguleres inn en offentlig 
parkeringsplass langs Stapnesveien i starten av planområdet. Stier er nå tegnet inn slik de er bygget. 
Dessuten justeres reguleringsbestemmelsene noe. 
 
En vurderer at planen i hovedsak ivaretar de hensynene som er sentrale når det gjelder denne type 
reguleringsplaner. En vurderer det videre slik at man i planen i har funnet en hensiktsmessig 
avveining mellom fordeler og ulemper og at endringen ivaretar hensynet til omgivelsene og 
nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. Det er kommet inn fire offentlige uttalelser i forbindelse med 
varsel om oppstart av reguleringsendringen. Det er i tillegg kommet inn en privat merknad. 
 
Administrasjonen anbefaler at Planteknisk utvalg vedtar at reguleringsplanen skal legges ut til 
offentlig ettersyn og høring slik plandokumentene nå foreligger. 

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Forslag til endring av detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse på gnr. 22, bnr. 22 mfl. med 
bestemmelser revidert den 10.12.19, plankart datert den 12.03.20 og planbeskrivelse revidert den 
28.02.20 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring slik de nå foreligger. 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 

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



 
 
 
PTU-092/20 vedtak: 
 
Forslag til endring av detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse på gnr. 22, bnr. 22 mfl. med 
bestemmelser revidert den 10.12.19, plankart datert den 12.03.20 og planbeskrivelse revidert den 
28.02.20 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring slik de nå foreligger. 

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

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 området ble vedtatt av Kommunestyret 26.02.07. I 2007 vedtok 
Miljøutvalget en reguleringsendring for fritidsbolig nr. 9.  
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
 
Endring av detaljreguleringsplan for Stapnes hytteområde gnr. 22 bnr. 22 mfl., første gangs 
behandling 
 
Plankontoret har mottatt forslag til endring av detaljreguleringsplan for Stapnes hytteområde på gnr. 
22 bnr. 22 mfl. Det legges opp til at antallet fritidsboliger reduseres med to, og at det reguleres inn 
en offentlig parkeringsplass langs Stapnesveien i starten av planområdet. Det er fritidsbolig nr. 13 og 
14 i gjeldende plan som foreslås tatt ut. Begrunnelsen for å ta ut disse to fritidsboligene er å redusere 
behovet for parkeringsplasser. Stier er tegnet inn slik de nå er bygget. Dessuten justeres regulerings-
bestemmelsene noe. 
 
Planområdet ligger innenfor det stiplede rektangelet vist på kartet: 
 

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


 
 
2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Landdelen av planområdet er delvis vist som HF-område på gjeldende kommuneplan. 
 

 
 
2.2 Reguleringsplan 
Det er en gjeldende reguleringsplan som dekker planområdet. Planen ble vedtatt av Kommunestyret 
i 2007. 



 
 
3. Varsel om regulering 
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 

  Rogaland fylkeskommune, 
seksjon for kulturarv 

 Merknader J / O 

  Fylkesmannen i Rogaland  Merknader J 

  NVE  Generelt innspill O 

  Fiskeridirektoratet  Merknader O 

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

  Gunnar og Tore Mong  Merknader  J/N/O/D 

 
INNSENDTE MERKNADER 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers 

vurdering 
Offentlige uttaler 

  Rogaland 
fylkeskommune, 
seksjon for 
kulturarv 

· På Stapnes er det er rekke kulturminner fra 
krigens dager. I reguleringsplan fra 2007 for 
hyttebebyggelse er det bl.a. vist mulighet for 
en parkeringsplass innenfor området som har 
vist seg å være i konflikt med en 
skytterstilling knyttet til en bunkers, og som 
derved vil forringe opplevelsen av 
kulturminnene som en helhet.  

· De forutsetter på denne bakgrunn at arealet 
som nå foreslås regulert til offentlig 

O 
 
 
 
 
 
 
 
J 

· Tas til orientering. 

 

 



parkeringsplass ikke kommer i konflikt med 
eller vil påvirke krigsminner i nærområdet i 
negativ grad. Dette må undersøkes nærmere, 
i samråd med Byantikvaren i Egersund, i det 
videre planarbeidet. 

 

· Ivaretatt i 
planforslaget 

  Fylkesmannen i 
Rogaland 

· Utbyggingen av parkeringsplassen må være i 
tråd med overordnede føringer. Ved 
plassering av parkeringsanlegget må en ta 
hensyn til landskap og sikre god 
terrengplassering. Parkeringsplassen må ikke 
være større enn nødvendig.  

· Tiltaket må vurderes i henhold til naturmang-
foldloven §§ 8-12, jf. § 7. Temakart Rogaland 
viser registrering av myrområde innenfor vist 
plangrense. Dette må søkes ivaretatt, da det 
har stor verdi i forhold til klima og 
flomdempende effekt. I nær tilknytting til 
planområdet er terrenget registrert som 
variert kyststrekning dominert av bergstrand 
med kystlynghei og kulturbeite, registrert 
som svært viktig. I planprosessen må 
tiltakshaver påse at områdets naturkvaliteter 
blir bevart. 

J 
 
 
 
 
J 
 

· Ivaretatt i 
planforslaget 

 

· Ivaretatt i 
planforslaget 

 

 

 

 

  NVE 
 

· Generelt innspill. Viser til aktuelle 
veiledninger mv.  

O · Tatt til orientering 

  Fiskeridirektoratet  · Viser til brev av 01.12.2017. Der 
fremkommer det at de ikke har registrert 
viktige nasjonale eller regionale fiskeri- eller 
havbruksintresser i området. Med 
forutsetning om at de planlagte 
reguleringsendringer heller ikke nå omfatter 
kystlinjen, og de nevnte naturtyper, har de 
ingen øvrige merknader. 

O 
 
 
 
 
 

· Tas til orientering. 

 

 
Private uttaler 

  Gunnar og Tore 
Mong 

· Det er vanskelig å forstå at sikkerheten 
vedrørende parkering parallelt med 
Stapnesveien blir tilstrekkelig ivaretatt med 
foreslått løsning. Denne veien har til tider 
stor belastning av privatbiler, motorsykler, 
traktorer og store lastebiler tilhørende 
innbyggere og eiere av hytter i Stapnes 
området. Veien her er smal og tåler ikke 
samtidig passering av to biler i bredden. 
Dette bør utredes og vurderes nøye.  

· Parkering i foreslått område om vinteren kan 
by på utfordringer når det er glatt vegbane. 
Dette pga. helning på veg i 
parkeringsområdet. Her er det problemer 

N 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 

· Seksjon vei og 
utemiljø har ikke 
hatt vesentlige 
motfore-stillinger 
mot den foreslåtte 
løsningen. 

 

· Forholdet må 
ivaretas i 
forbindelse med 
detalj-



hver vinter pga. grunnvann-oppkomme som 
renner ut på veien litt ovenfor omtalte 
område.  

· Bygging av parkeringsplasser som foreslått vil 
føre til større inngrep i eksisterende vei og 
nærliggende natur pga. dreneringsforhold. 
Det er til tider mye overvann, samt 
grunnvann som penetrerer grunnen og veien 
rett ovenfor foreslått parkering.  

· Parkeringsområdet må etableres med støy- 
og lysskjerming mot nærmeste eiendom - 
Stapnesveien 8.  

 
· I 2018 hadde de kommunikasjon med 

Jærconsult vedr. denne saken, og foreslo da 
at den enkleste og beste løsning 
sikkerhetsmessig var å overta (kjøpe) areal 
gnr. 22, bnr 46 mellom eksisterende 
parkeringsplass for hyttefelt på gnr. 22, bnr. 
47 og Stapnesveien. Dette forslaget ble ikke 
behandlet videre pga. pris. Dette er ikke 
riktig. Det har overhode ikke vært diskusjon 
om pris i denne saken.  

· De mener at ovennevnte området (22/46) vil 
kreve forholdsvis lite anleggsarbeid for å 
gjøres om til en offentlig parkeringsplass 
samt  parkeringsplasser for hyttefelt. De 
stiller seg positiv til at dette vurderes på nytt. 

· Viser til vedlagt kartskisse med rødt areal.  

 
J 
 
 
 
 
 
D 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
 
O 

prosjekteringen 

 
 
 

· Forholdet må 
ivaretas i 
forbindelse med 
detalj-
prosjekteringen 

 

 

· Forholdet må 
vurderes i 
forbindelse med 
detaljprosjekteringe
n 

· Tas til orientering 

 
 

 

 

· Tas til orientering 

 

 
· Tas til orientering 

 
Rådmannen vil etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene innstille på 
at planen legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring slik plandokumentene nå foreligger.  
 
4. Presentasjon av planområdet 
Planområdet er lokalisert på Stapnes. Planområdet består av utmarksområde, dyrket mark og 
fritidsbebyggelse.   

 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Planområdet er om lag 218 daa.   
 



 
 
5.1 Eksisterende bebyggelse 
Det finnes både bolighus og fritidsboliger i planområdet i dag.  
 
5.2 Planlagte bygninger og endringer 
Det legges opp til at det kan bygges fritidsboliger på tomter som er regulert til dette og ikke 
bebygget. 
 
De to regulerte bygningene i gjeldende reguleringsplan som er foreslått tatt ut er merket med kryss: 
 

 
 
5.3 Trafikkforhold 
Kjøreatkomst er via Stapnesveien. 
 
5.4 Støy 
Ingen deler av planområdet er utsatt for støy av betydning. 
 
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  

Det skal være minimum 1,5 parkeringsplasser per fritidsbolig. Parkering for BFR1 - BFR11 skal skje 
på felles parkering P1 som vist i planen. I eksisterende garasje i nærheten av tomt 10 og 11 skal 
det avsettes to parkeringsplasser til bruk for tomt 10 og 11. Det er ikke tillatt å parkere ved den 
enkelte hytte. På P2 skal det avsettes og opparbeides minst en HC parkering. Det skal opparbeides og 
vises fem parkeringsplasser som skal være åpen for allmennheten. 
Frisiktsoner er i nødvendig grad vist i planen.  
 
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 2 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 bussholdeplass ved Fv. 44.  
 
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. Se reguleringsbestemmelsene §§ 4.2 og 7.4. 
 
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. Se reguleringsbestemmelsene § 6.2. 
 
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  



Situasjonen for barn i området vil ikke bli endret som følge av de endringene som nå foreslås.   
 
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 1 1 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 3 Grønn  

Planområdet er ikke utsatt for støy fra veitrafikk.  
 
6.4.3 Ras 
 
Hendelse/Situasjon 

Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Masseras/-skred X  1 2 Grønn  
Snø-/isras  X 1 1 Grønn  
Flomras  X 1 1 Grønn  

Se reguleringsbestemmelsene § 4.1. 
 
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  3 1 Grønn  
Nedbørutsatte områder x  2 2 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. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i byggeforskrift 
TEK17 som ivaretar dette. Se reguleringsbestemmelsene § 6.3. 
 
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  



Deler av planområdet ligger i 100-metersbeltet, men planen er i samsvar med kommuneplanen. 
 
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  

Et kulturminne er vist nord i planområdet. 
 
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  

Endringene som foreslås vil ikke endre forholdene for friluftsliv. 
 
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  

Endringene som foreslås vil ikke endre forholdene for jordbruksdriften. 
 
6.6.7 Landskapsvern og estetikk 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Landskapsvern / estetikk  X   Grønn  
Vakre landskap  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
6.6.8 Terreng og terrengtilpasning 



Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Terrengtilpassede tiltak? X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.9 Vegetasjon og markslag 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vegetasjon og markslag  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.10 Lokalklima 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Lokalklima  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.11 Miljøkonsekvenser 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Miljøkonsekvenser  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.12 Forhold til naboer / tilpasning til omgivelser 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Konsekvenser for naboer X    Grønn  
Tilpasning til eksisterende 
omgivelser 

X    Grønn  

Nabo har merknader til plassering av parkeringsplassen for allmennheten. 
 
6.6.13 Sol og skygge 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Sol og skygge X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.14 Sosial infrastruktur 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

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

Ikke aktuelt i denne reguleringsendringen. 
 
6.6.15 Folkehelse 



Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Folkehelse X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.7 Vurdering om planen har vesentlig konsekvens for miljø og samfunn / utbyggingsavtale 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vesentlige konsekvenser 
for miljø og samfunn 

 X   Grønn  

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder seg innenfor 
rammene i kommuneplanen.  
 
Rådmannen vurderer at denne planen 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 tre rekkefølgekrav i forslaget til reguleringsbestemmelser. Disse omfatter dokumentasjon for 
sikkerhet mot ras i BFR 2 og BFR 3, vann og avløp før det blir gitt brukstillatelse, vannforsyning. 
 
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 hovedsak har funnet en 
hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar hensynet til 
omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. 
 
Rådmannen anbefaler at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn / høring slik plandokumentene nå 
foreligger. 
 
Administrasjonens vurderinger: 
Innarbeidet i ovenstående tekst. 
 



Universell utforming: 
Er ivaretatt gjennom TEK 17. 
 
Folkehelse: 
Ingen kjente forhold. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente for Eigersund kommune. 
 
Alternativt forslag til vedtak:  
Forslag til endring av detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse på gnr. 22, bnr. 22 mfl. med 
bestemmelser revidert den 10.12.19, plankart datert den 12.03.20 og planbeskrivelse revidert den 
28.02.20 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring etter at det er gjort følgende endringer: 
 

· På reguleringsplankartet: 
1.  

 
· I reguleringsbestemmelsene: 

1.  
 
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 
758839 Reguleringsbestemmelser for plan 2007_0002_05 Stapnes hytteområde 
758840 Stapnes detaljregulering - planid 2007 0002-05 rev 12.03.2020 
758841 Planbeskrivelse for plan 2007_0002_05 Stapnes hytteområde 
758842 Uttalelse - reguleringsendring for hytteområde Stapnes gnr. 22 bnr. 22 m.fl. 
758844 Uttalelse til planvarsel endring plan-ID 20080002-05 parkering hytteområde 

Stapnes 22/22 m.fl. 
758843 Uttalelse - varsel om oppstart - reguleringsendring for byggeområde for 

fritidsbebyggelse Stapnes gnr. 22 bnr. 22 m.fl. 
758845 Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid - mindre vesentlig 

reguleringsendring Stapnes hytteområde gnr. 22 bnr. 22 m.fl. 
758846 KommeKommentarer til reguleringsendring for gnr. 22 bnr. 22 Stapnes 
758847 Planene tegning 1 
 
 
 


