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Saksnummer Utvalg Møtedato 
093/20 Planteknisk utvalg 22.06.2020 
 
 
Detaljreguleringsplan for Humlestadgaten gnr. 46 bnr. 572 mfl. Ny første 
gangs behandling 
 
Sammendrag: 
En har mottatt forslag til detaljreguleringsplan for boligbebyggelse på gnr. 46 bnr. 572 m.fl., 
Humlestadgaten og Jernbaneveien. Det er i seg selv positivt og i tråd med kommuneplanen at en 
ønsker å etablere flere boliger inntil bykjernen, samtidig må dette gjøres slik at en ivaretar 
eksisterende innbyggere og bomiljø på en tilfredsstillende måte. Rådmannen vurdere at alternativ 2 
med adkomst via Vågsgaten ivaretar målene i kommuneplanen best ved at en da både sier ja til 
fortetting og samtidig ivaretar hensynet til de som bor i området herunder bomiljø og 
trafikksikkerhet. Alternativ 1 med adkomst via Humlestadgaten vurderes å være i strid med 
kommuneplanens mål om å legge til rette for gode bomiljøer. 
 
Det er levert inn to alternative reguleringsplanforslag, ett med adkomst via Humlestadgaten (alt. 1) 
og ett med hovedadkomst via ny vei til Vågsgaten / Jernbaneveien (alt. 2). En vurderer at alt. 2 av 
planen i hovedsak ivaretar de hensynene som er sentrale når det gjelder denne type 
reguleringsplaner herunder mulighet for utbygging av nye boliger, ivaretagelse av eksisterende 
beboere, bomiljø og trafikksikkerhet m.m.  Etter rådmannens vurdering ivaretar ikke alt. 1 disse 
hensynene på en tilstrekkelig måte.  En vurderer det videre slik at man i alt. 2 i planen i hovedsak har 
funnet en hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og at utbyggingen i hovedsak kan 
gjennomføres på en slik måte at den ivaretar hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en 
tilfredsstillende måte. Etter rådmannens vurdering har man i alt. 1 ikke funnet en hensiktsmessig 
avveining mellom fordeler og ulemper, noe som gjør at utbyggingen ikke i hovedsak ivaretar 
hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. Det vurderes derfor å være til 
vesentlig ulempe for de som allerede bor i området og vil vesentlig belaste nabolaget i negativ 
forstand dersom trafikken går via Humlestadgaten. 
 
PTU vedtok i januar 2020 å sende saken tilbake og ba om at tiltakshaver varslet de berørte 
eiendommene i krysset Humlestadgaten / Hafsøyveien som ikke tidligere var blitt varslet. 
 
Administrasjonen anbefaler at Planteknisk utvalg vedtar at kun alt. 2 av reguleringsplan skal legges ut 
til offentlig ettersyn og høring slik plandokumentene nå foreligger. Alt. 1 vil medføre så store 
trafikksikkerhetsmessige ulemper og så store ulemper for beboerne og bomiljøet særlig i 
Humlestadgaten at rådmannen anbefaler at dette alternativet ikke legges ut til offentlig ettersyn og 
høring. Seksjon vei og utemiljø skriver bl.a. i sin uttalelse at man sterkt fraråder alternativet med 



adkomst via Humlestadgaten. 

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Forslag til detaljreguleringsplan for Humlestadgaten, gnr. 46, bnr. 572 m.fl., alternativ 2, med 
bestemmelser datert den 29.04.20, plankart datert den 29.04.20 (Nivå 1) og den 29.04.20 (Nivå 2), 
planbeskrivelse datert den 28.04.20 samt tilhørende tegningsmappe datert den 01.10.19 legges ut til 
offentlig ettersyn og sendes på høring slik dokumentene nå foreligger. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 22.06.2020 
 
PTU - behandling: 
Fellesforslag (AP+H) fra Tove Helen Løyning (Arbeiderpartiet) 
"Tillegg til alternativ 1: 

I reguleringsbestemmelsene: 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – parkering 15.2 endres til: 
Det skal tilrettelegges for max 1 parkeringsplass per boenhet i et felles parkeringsanlegg plassert 
under bebyggelsen, hvorav 5 % av parkeringsplassene skal være HC plasser. 
 
Det skal opparbeides minimum 2 sykkelparkeringsplasser pr boenhet.  Minimum halvparten av 
sykkelparkeringene skal være overbygget eller plasseres i parkeringskjeller.  
 
Det skal opparbeides 2 stk utvendige HC- plasser som skal benyttes som gjesteparkering. All 
annen gjesteparkering skal foregå på offentlige Parkeringsplasser. 
  
Tillegg i paragraf 4 rekkefølgebestemmelser  
Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, skal fortau i Humlestadgaten være 
etablert. 
 
Nytt punkt - rassikring: 
Før igangsettingstillatelse innvilges, skal det utarbeides en rapport som omhandler rasfaren. 
Eventuelle tiltak må sikres. 

 
Endring i kart: 
Før plan sendes ut på høring, skal plankart justeres der det vises fortau fra trapp ned til sentrum 
(Jernbaneveien) og frem til omsøkt prosjekt. 
 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11." 

 
Fellesforslag (AP+H) fra Kjell Vidar Nygård (Høyre) 
"Forslag til detaljreguleringsplan for Humlestadgaten, gnr. 46, bnr. 572 m.fl., både alt. 1 og alt. 2, 
med bestemmelser datert den 29.04.20, plankart datert den 29.04.20 (Nivå 1) og den 29.04.20 (Nivå 
2), planbeskrivelse datert den 28.04.20 samt tilhørende tegningsmappe datert den 01.10.19 legges ut 
til offentlig ettersyn og sendes på høring med følgende endring: 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11." 
 



Johan Aakre (V) erklærte seg inhabilit da hans nevø er søker gjennom firma han leder, og i tillegg 
nær privatperson, jf. forvaltningslovens § 6 b. og § 6,2.ledd, og trådte ut. 
Brit L. Kvassheim (V) var innkalt som vara og tok sete. 
                                                                           ---- 0 ---- 
Kjell Vidar Nygård (H) foreslo: 
"Aakre er inhabil i saken." 
 
Votering - habilitet: 
Nygårds forslag enstemmig vedtatt. 
 
Votering: 
Nygårds fellesforslag  (AP+H) til at alternativ 1 og 2 legges ut på høring vedtatt med 7 stemmer mot 4 
stemmer (KrF+SP+SV+V). 
Løynings fellesforslag om tillegg til alternativ 1 (AP+H) vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme (V). 
Administrasjonens innstilling kom dermed ikke til votering. 
 
 
 
PTU-093/20 vedtak: 
 

Forslag til detaljreguleringsplan for Humlestadgaten, gnr. 46, bnr. 572 m.fl., både alt. 1 og alt. 2, 
med bestemmelser datert den 29.04.20, plankart datert den 29.04.20 (Nivå 1) og den 29.04.20 
(Nivå 2), planbeskrivelse datert den 28.04.20 samt tilhørende tegningsmappe datert den 01.10.19 
legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring med følgende endring: 
 
Alternativ 1: 
I reguleringsbestemmelsene: 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – parkering 15.2 endres til: 
Det skal tilrettelegges for max 1 parkeringsplass per boenhet i et felles parkeringsanlegg plassert 
under bebyggelsen, hvorav 5 % av parkeringsplassene skal være HC plasser. 
 
Det skal opparbeides minimum 2 sykkelparkeringsplasser pr boenhet.  Minimum halvparten av 
sykkelparkeringene skal være overbygget eller plasseres i parkeringskjeller.  
 
Det skal opparbeides 2 stk utvendige HC- plasser som skal benyttes som gjesteparkering. All annen 
gjesteparkering skal foregå på offentlige Parkeringsplasser. 
  
Tillegg i paragraf 4 rekkefølgebestemmelser  
Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, skal fortau i Humlestadgaten være 
etablert. 
 
Nytt punkt - rassikring: 
Før igangsettingstillatelse innvilges, skal det utarbeides en rapport som omhandler rasfaren. 
Eventuelle tiltak må sikres. 

 
Endring i kart: 
Før plan sendes ut på høring, skal plankart justeres der det vises fortau fra trapp ned til sentrum 
(Jernbaneveien) og frem til omsøkt prosjekt. 
 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 

 



 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ikke. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Gjeldende reguleringsplan for dette planområdet ble vedtatt i 1946 med en endring i 1984. 
 
Planforslaget ble behandlet første gang av Planteknisk utvalg den 27.01.20. 
PTU-008/20 vedtak: 
 

Saken sendes tilbake til administrasjonen der en ber om at tiltakshaver varsler de berørte 
eiendommene i krysset Humlestadgaten/Hafsøyveien som ikke tidligere har blitt varslet. 
 
Vedtaket er enstemmig. 

 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Detaljreguleringsplan for Humlestadgaten gnr. 46 bnr. 572 m.fl. – ny første gangs 
behandling 
 
Plankontoret har mottatt justert forslag til detaljreguleringsplan for boliger på gnr. 46 bnr. 572 m.fl. 
på Hafsøy. Det legges opp til riving av to eksisterende boligbygninger og oppføring av en boligblokk 
med 25 boenheter fordelt på fem etasjer over en parkeringskjeller, samt en mindre blokk med tre 
boenheter i èn etasje foran parkeringskjelleren.  
 
Det er levert inn to alternative reguleringsplanforslag, ett med adkomst via Humlestadgaten (alt. 1) 
og ett med hovedadkomst via ny vei fra Jernbaneveien / Vågsgaten (alt. 2).  
 
Planområdet ligger innenfor det stiplede rektangelet som er vist på kartet: 
 

 

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


 
Flyfoto av planområdet: 

 
 
2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplanens arealdel 
Planområdet er for det meste vist som nåværende byggeområde for boliger i gjeldende 
kommuneplan. 
 

 
 
2.2 Kommuneplanens samfunnsdel – mål og strategier 
Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 ble vedtatt av Kommunestyret den 23.09.2019, sak 
090/19 og der det ble vedtatt mål og strategier som skal legges til grunn for kommunen i perioden.  
 
Rådmannen viser til at det er flere mål og strategier som gir retning for de valgene en skal gjøre i 
forbindelse med denne type plansak som omfatter fortetting med kvalitet i sentrum: 
Under satsingsområde «Småby i vekst» har en følgend strategei som sier; «Legge til rette for gode 
bomiljøer og et bredt spekter av boligtyper.» Videre vil planen også støtte opp om målene om å 
«Styrke og bygge mer i eksisterende boligområder og tettsteder og ikke legge til rette for 
byspredning» og «Lokalisere off. virksomheter og nye leiligheter i bykjernen.» 
 
Rådmannen vurdere at alternativ 2 som medfører adkomst via Vågsgaten ivaretar disse målene best, 
ved at en både sier ja til fortetting og der dette samtidig skjer slik at bomiljøet blir ivaretatt. 
Alternativ 1 med adkomst via Humlestadgaten vurderes derfor å være i strid med kommuneplanens 



mål om å legge til rette for gode bomiljøer. 
 
2.3 Reguleringsplan 
Det er flere gjeldende reguleringsplaner som dekker det området som den innsendte 
reguleringsplanen dekker, men det er i hovedsak Humlestad-planen fra 1946 som er gjeldende. 
Denne reguleringsplanen viser boligbebyggelse i den delen av planområdet som er avsatt til boliger i 
planforslaget.  
 

 
 
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. Varslingen foregikk i august 
2016. Ved andre gangs varsel om oppstart av reguleringsarbeid i mars 2020 ble beboerne langs 
Humlestadgaten på strekningen fra krysset med Hafsøyveien og inn mot planområdet varslet. Dette 
er så langt en kan se gjort i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. 
 
Merknader ved første gangs varsling: 
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 
Offentlige merknader 

  Rogaland fylkeskommune, 
regionplanavdelingen 

 Merknader J/N/O/D 

  Statens vegvesen  Merknader J/N 

  Plankontoret Eigersund 
kommune  
 

 Merknader J/N/D 

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



  Eigersund idrettsråd  Merknader J 

  Kristiansen & Selmer-Olsen 
AS 

 Merknader J/O 

  Kjell Feyling og Brit Kari 
Omdal  
 

Merknader J/D/O 

  Elisabeth og Stein Feyling  Merknader J/O 

  Gunnar Iversen og Kirsten 
Aurdal 

 Merknader O 

 
INNSENDTE MERKNADER 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 
Offentlige uttaler 

  Rogaland 
fylkeskommune, 
regionplanavdelingen 

· Positivt dersom man klarer å legge 
til rette for en høyere utnyttelse i 
dette området, forutsatt at 
kvalitet og landskapsestetikk 
ivaretas.  

· Vil ved offentlig høring legge vekt 
på at man klarer å passe 
bygninger godt inn i terrenget 

· Det må utvikles gode 
uteoppholds-arealer for barn, 
unge og voksne. 

· Forutsetter at det legges opp til en 
svært restriktiv parkeringsdekning 
for bil, og tilsvarende høy for 
sykkel, for å bygge opp om en mer 
miljøvennlig reisemiddelfordeling. 

· Det må tas nødvendig hensyn til 
omkringliggende bebyggelse fra 
1930-40-tallet som har 
arkitektonisk kvaliteter og som 
kan være verneverdig selv om den 
ikke er regulert til bevaring. 
Området ligger også langs 
innfartsåren til trehusbyen 
Egersund, og vil være veldig 
eksponert.  

 

 

J 
 
 
 
O 
 
 
J 
 
 
N 
 
 
 
 
D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D 

· Planforslaget gir høy 
utnyttelsesgrad jfr. at 
det ligger i sentrum 

 

· Tas til orientering 

 

 

· Synes ivaretatt i 
planforslaget 

· Parkeringskravet er i 
tråd med 
kommuneplanen, og 
det er sett av god plass 
til sykler. 

 

· Den nye bebyggelsen 
skiller seg kraftig fra 
eksisterende 
bebyggelse, men 
sammtidig ligger den 
slik til at det vurderes 
som akseptabelt. Dette 
er konsentrert 
bebyggelse kontra 
eksisterende som er 



 

· Ny bebyggelse må ha høy 
arkitektonisk kvalitet, og høyde / 
volum og material- og fargebruk 
som er tilpasset terreng og 
omgivelser. 

mere villapreget 
bebyggelse.  Hørings-
runden vil evt. vise 
hvordan den 
arkitektoniske 
utformingen m.m som 
er foreslått blir vurdert 
av fagmyndighetene. 

· Etter rådmannens 
vurdering vild en nye 
bebyggelsen være 
dominerende, og vil helt 
klart kunne påvikre 
opplevelsen av 
bebyggelsen i området. 
Høringsrunden vil evt. 
vise hvordan den 
arkitektoniske 
utformingen som er 
foreslått blir vurdert. 

  Statens vegvesen · En del krav til utformingen av 
reguleringsplanen  

· En del krav til formuleringer i 
bestemmelsene 

· Anbefaler adkomst via 
Humlestadgaten 

 
· Hensynet til universell utforming 

må ivaretas i planarbeidet 
· Støyretningslinjene må legges til 

grunn 

J 
 
J 
 
N 
 
 
J 
 
J 

· Synes ivaretatt i 
planforslaget 

· Synes ivaretatt i 
planforslaget 

· Dette er alt. 1 (som 
rådmannen ikke 
anbefaler) 

· Ivaretatt i planforslaget 

 

· Ivaretatt i planforslaget 

  Eigersund kommune I samsvar med oppstartmøtet minnes 
det om følgende: 

· Adkomst til ny boligbebyggelse 
skal skje via Vågsgaten. Det vil 
ikke bli akseptert at 
kjøreadkomsten til ny bebyggelse 
skal være via Humlestadgaten av 
hensyn til trafikksikkerhet, 
trafikkavvikling, bomiljø og av 
hensyn til de som allerede bor i 
området. 

 
 
 
 
D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 

 

 

· Planarkitekten har på 
vegne av tiltakshaver 
akseptert denne 
føringen i 
oppstartmøtet ved å 
undertegne referatet. 
Alternativ 2 har 
hovedadkomst via 
Vågsgaten, mens 
alternativ 1 har 



 

 

· Gangadkomst til boligene kan skje 
via Humlestadgaten jfr. at 
trafikksikkerhet ivaretas. 

 
· Det må legges opp til en 

avtrapping av fasaden mot vest, 
samt trekke bygningen helt inn til 
fjellskråningen slik at man 
«demper» en del av den 
dominerende fasaden denne 
veien. 

 
 

· Endelig omfang, skala, volum, ute 
og oppholdsareal og antall 
leiligheter vil måtte avklares i en 
ev. videre planprosess. 

· Konsekvenser for naboer utredes 
herunder endring i utsikt og 
sol/skygge. 

· Støy må utredes for nye boliger 
samt ev. endringer for 
eksisterende bebyggelse. 

 
· Privat og felles ute- og oppholds-

areal skal være funksjonelle og 
med god kvalitet jfr. solforhold, 
støy m.m.  

· Bestemmelser til 
kommuneplanen, § 6.12, sier i 
utgangspunktet 150 m2 ute og 
oppholdsareal, men dette kan 
fravikes dersom en har gode 
løsninger. Absolutt minimum er 
25 m2 felles/privat ute og 
oppholds-areal. Avklares endelig i 
den videre prosessen. 

· Lekeareal – felles sandlekeplass 
skal innarbeides med 50 m2. 

 
 
N 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
J 
 
 
J 
 
 
 
J 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
D 
 
 
 
 
J 
 
D 
 
 
 
D 
 
J 

adkomst kun via 
Humlestadgaten. 

· Gangadkomst blir via 
Humlestadgaten for 
begge alternativene 

 

· Det er ikke vist noen 
særlig avtrapping av 
fasaden mot vest og 
bygningen er ikke 
trukket helt inn til fjell-
skråningen. 

 
· Synes ivaretatt i 

planforslaget 

 
 

· Det er utarbeidet 
skygge-tegninger, se 
plan-beskrivelsen 
avsnitt 6.3 

· Støyutredning er 
gjennomført. Er vedlagt 
saksforelegget. 

 

· Synes ivaretatt i 
planforslaget 

 

 

· Synes ivaretatt i 
planforslaget 

 
 

 



· En legger vekt på at den nye 
bebyggelsen skal ha høy 
arkitektonisk kvalitet og en må 
vurdere dette i forhold til strøkets 
øvrige karakter. 

· Trafikalareal inne i området skal 
søkes redusert så mye som mulig. 

· Trafikksikkerhet for myke 
trafikanter samt eksisterende 
boliger skal ivaretas og skal ikke 
forringes i forhold til dagens 
situasjon.  

· Planendringen skal ikke medføre 
økt trafikk i Humlestadgaten. 

· Antall boliger vil bli vurdert med 
utgangspunkt i om en klarer å 
ivareta de ovennevnte forholdene 
på en god måte. 

· Oppfylt i planforslaget 

 

· Høringsrunden vil evt. 
vise hvordan den 
arkitektoniske 
utformingen som er 
foreslått blir vurdert. 

· Oppfylt i planforslaget 

 

· Ivaretatt i alternativ 2, 
men ikke i alternativ 1 

 

 

· Ivaretatt i alternativ 2, 
men ikke i alternativ 1 

· Er ivaretatt i plan-
prosessen. Antall 
boliger ble økt med 
bakgrunn i at det var 
adkomst via Vågsgaten 
som var utgangspunktet 
for planen. Ved å velge 
Humlestadgaten bør 
antall boliger reduseres 
vesentlig av hensyn til 
bomiljø og 
trafikksikkerhet.  

 
INNSENDTE MERKNADER 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 
Private uttaler 

  Eigersund 
idrettsråd 

· Opptatt av at alle skal kunne 
bevege seg fra sin bolig til 
idrettsanlegg, skole, barnehage. 
friluftsområder på en trygg og 
sikker måte, ideelt sett uten først å 
sette seg i en bil. 

J · Forsøkt ivaretatt i 
planforslaget, der alt. 2 l 
i vesentlig større grad 
vil ivareta disse 
hensynen jfr. 
trafikksikkerhet for barn 
og unge m.m. dette 
støttes også av de som 
er kommet med uttale 



til planvarselet. 

  Kristiansen & 
Selmer-Olsen AS 

· Merknader leveres på vegne av 
Berentsen Eiendom AS 

· Det var ikke helt enkelt å få 
godkjent ny avkjørsel fra 
Jernbaneveien 

· De vil ikke akseptere  løsninger for 
ny adkomst til gnr. 46 bnr. 571 som 
forutsetter endringer av 
avkjørslene på deres eiendom 

· De har ikke arealer å avstå til evt. 
utvidelse av Jernbaneveien 

O 
 
O 
 
 
J 
 
 
 
O 

· Tas til orientering 

 

· Tas til orientering 

 

· Ingen slik endring er 
forutsatt 

 

· Tas til orientering 

  Kjell Feyling og Brit 
Kari Omdal  
 

· Eiere av gnr. 46 bnr. 125 og 140 

 
· Kan ikke akseptere at deler av 

deres eiendom er tatt med i 
planområdet 

 
 

· Ble orientert av SV Betong i 2015 
om planene for et leilighetsbygg. 
De fikk da opplyst at bygget ville få 
en totalhøyde godt under toppen 
av fjellet på deres eiendom og 
skulle plasseres inn mot det bratte 
fjellpartiet. Planen som nå 
presenteres viser et helt annet 
omfang. 

· Viser til en artikkel i Dalane 
Tidende den 15.08.16  der SV 
Betong omtaler prosjektet. 

· Viser til oppstartvarselet der deres 
eiendommer er med i 
planområdet.  

O 
 
J 
 
 
 
D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 
O 

· Tas til orientering 

 

· Planavgrensningen viser 
nå at deres 
eiendommer ikke lenger 
er med i planområdet. 

· Kotehøyden på fjellet er 
43 moh. Maksimal 
høyde på bygningen 
som er angitt på 
tegningene er ca. 34 
moh. Bygningen er ikke 
plassert inn mot fjellet. 

 
· Tas til orientering. 

 

· Se ovenstående 
merknader. 

  Elisabeth og Stein 
Feyling 

· Bor i Humlestadgaten 25 B 
· Finner det underlig at de ikke har 

mottatt skriftlig informasjon om 
prosjektet, bortsett fra et tidlig 
informasjonsmøte med Jarle Aakre 

O 
 
J 
 
 
 

· Tas til orientering 

 

· Naboene skulle vært 



 
 

· Har fått vite at Humlestadgaten 27 
nå er innlemmet i prosjektet, noe 
som endrer situasjonen dramatisk 
for dem 

· Ber om informasjon fra utbygger   

 
O 
 
 
 
O 
 

varslet, jf. pbl. § 12-8, 
dette er nå ivaretatt 
gjennom det nye 
varselet.  

· Tas til orientering 

 

· Tas til orientering 

  Gunnar Iversen og 
Kirsten Aurdal 

· Konsulentfirmaet finner ikke den 
opprinnelige uttalelsen.  

 
· I en ny uttalelse nå skriver de at 

uttalelsen ikke lenger har noen 
relevans for dem. 

O 
 
 
O 

· Tas til orientering, og 
må tas opp med 
konsulentfirmaet som 
har utarbeidet planen. 

· Tas til orientering 

 
Merknader til andre gangs varsling 
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 
Offentlige merknader 

  Barn og unges representant i plansaker  Merknader J  

  Felles brukerutvalg  Merknader J 

  Seksjon vei og utemiljø  Merknader J 

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

  Terje Gyland, Anja Hovland, Stein Feyling. Hallvard 
Egeland, Eli S. Berentsen, Oddvar Berentsen, Eva Tone 
Jørgensen, Willy Zeiler, Jacob Are Opdal, Elisabeth 
Feyling, Jan Ove Mæhle, Reda Inge-Opdal, Elisabeth 
Zeiler, Thor Henning Strøm, Gerd Aarrestad Vassbø, 
Reinert H. Vassbø 

 Merknader J 

  Jan Ove Mæhle, Stein Feyling, Elisabeth Zeiler, Helene 
Mæhle, Elisabeth Feyling, Odd Eirik Torgersen, Oddvar 
Berentsen, Eli S. Berentsen, Eva Tone Jørgensen, 
Hanne Myklebust, Willy Zeiler, Thor Henning Strøm, 
Hallvard Egeland, Reinert H. Vassbø, Elise Blakstad. 
Jacob Are Opdal, Gerd Aarrestad Vassbø 

 Merknader J 

  135 beboere i Havsøy Merknader J 

  Styret i Sameiet Feyerbakken Panorama  Merknader J 



 
INNSENDTE MERKNADER 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 
Offentlige uttaler 

  Barn og unges 
representant i 
plansaker 

 Viser til pbl. § 5-1 og barnekonvensjonen, samt 
rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og 
unges interesser i planlegging. Viser også til 
Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) er det fremgår at 
dersom det oppstår konflikt om et areal, skal 
barns interesser på foran andre interesser. 

 Humlestadgaten er skolevei for barn i alle aldre. 
Trygge skoleveier er en del av retten til en trygg 
barndom jfr. barns oppførsel i trafikken.  
Humlestadgaten er ikke tilrettelagt for 
fotgjengere. Dessuten er gaten smal og lite 
oversiktlig. Biler som er parkert i gaten gjør 
trafikkbildet vanskeligere . Krysset 
Humlestadgaten / Hafsøyveien er ikke tilrettelagt 
for gående og syklende. Sikre og oversiktlige 
kryssingssteder er viktig. 

 Er bekymret for hvordan økt biltrafikk vil kunne 
påvirke barnas skolevei og deres bevegelse i 
denne gaten på fritiden.  Ber om at vedtak som 
fattes i saken har fokus på trafikksikkerheten for 
barn og unge som ferdes i området. 
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J 
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 Dette er en del av 
grunnlaget for rådmannens 
vurdering og anbefaling av 
alternativ 2 med adkomst 
via 
Vågsgata/Jernbaneveien. 

 Rådmannen viser til at en 
ved å velge alt. 2 kan best 
ivareta både hensynet til 
utbygger og de som 
allerede bor i området, 
trafikksikkerhet for myke 
trafikanter, bomiljø samt  

 
 
 

 En viser til at 
trafikksikkerhet og hensynet 
til de som allerede bor i 
området er lagt til grunn for 
anbefaling av alt. 2. 

  Felles 
brukerutvalg 

· Det er særlig adkomsten til en ny boligblokk 
som er utfordrende. Utvalget mener at de 
trafikale utfordringene som vil oppstå hvis 
alle enheter i den planlagte boligblokken skal 
kjøre via Humlestadgaten. Det vil skape 
utrygge trafikkforhold.  

 
 
 

· Denne delen av Humlestadgaten er bebodd 
av mange eldre, yngre og barn og har ikke 
fortau. Mener at den beste løsningen er å 
lede trafikken via Vågsgaten. 

J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 

· Rådmannen viser til at 
mange av uttalene 
knytter seg til 
trafikksikkerhet, bomiljø 
m.m. og er enig i at 
Humlestadgaten ikke er 
egnet for økt trafikk. 
Den beste løsningne er 
å lede trafikken via 
Vågsgata og direkte ut 
på Jernbaneveien. 

· Rådmannen er enig i 
dette og viser til at en 
anbefaler alt. 2 som 
medfører at en leder 
trafikken via Vågsgaten 
av hensyn til bl.a. 
trafikksikkerhet, 
ivaretagelse av bomiljø 
m.m.  

  Seksjon vei og 
utemiljø 

 Vil påpeke trafikale utfordringer ved adkomst via 
Humlestadgaten. Humlestadgaten er gammel og 
smal, hvor store deler er uten fortau eller andre 

O 
 
 

 Rådmannen viser til 
argumentasjonen i saken 
som støtter opp om dette 



løsninger for myke trafikanter. Siste delen av 
Humlestadgaten er blindgate, uten 
gjennomgangstrafikk. Adkomst via denne gaten 
vil øke trafikken betydelig. 

 Flere av eiendommene har kun parkerings-
mulighet på gaten. Flere av de som har parkering 
på egen grunn har dårlige siktforhold ved 
utkjøring i gata.  

 
 
 
 
 

 Økt trafikk øker sannsynligheten for trafikkfarlige 
situasjoner.  Krysset mellom Humlestadgaten og 
Hafsøyveien er smalt og uoversiktlig.  Trafikk fra 
Humlestadgaten vil derfor bli ledet ned mot 
Gamleveien. Den nedre delen av Humlestadgaten 
er smal med smale «fortau». Selv om krysset 
Humlestadgaten / Hafsøyveien utbedres for 
kjørende, vil ikke forholdene for de myke 
trafikantene bli bedre.  

 En økt trafikk i Humlestadgaten, Gamleveien og 
Nyeveien vil kunne medføre en betydelig 
reduksjon i trafikksikkerheten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Seksjonen mener at trafikksikkerheten må 
ivaretas på en betryggende måte. En løsning med 
adkomst via Humlestadgaten synes ikke å ivareta 
denne sikkerheten verken for bilister eller myke 
trafikanter, og denne løsningen frarådes sterkt. 
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synet. 

 
 
 

 Rådmannen sier seg enig i 
dette og viser til at dette er 
en gate som ikke er bygget 
for meree trafikk en det 
som er av eksisterende 
boliger. Det er en eldre 
boliggate som ikke er 
dimensjonert for økt trafikk. 

 Rådmannen sier seg enig i 
dette jfr. anbefaling av alt 2.  
Humlestadgaten egner seg 
ikke som adkomst for den 
nye boligblokken, og 
rådmannen vurderer at 
dette best lar seg løse via 
Vågsgaten. 

 Rådmannen viser til at 
kommunen gjennom sin 
planlegging bl.a. skal legge 
vekt på å sikre gode 
bomiljø, ivareta 
trafikksikkerhet, ivareta 
barn og unge  m.m. En har 
annet eksempel fra Havsø 
der trafikksikkerhet ikke er 
vurdert tilstrekkelig 
ivaretatt og der dette har 
medført klager og 
opphevelse av kommunens 
vedtak av Fylkesmannen. 

 Rådmannen tar dette på 
alvor og viser til at en 
løsning med adkomst via 
Vågsgaten både vil ivareta 
hensynet til utbygger og til 
de som allerede bor i 
Humlestadgaten mfl. Antall 
boliger i planen ble 
akseptert med bakgrunn i at 
det var adkomst via 
Vågsgaten som var 
utgangspunktet for planen. 
Ved å velge 
Humlestadgaten bør antall 
boliger reduseres vesentlig 
av hensyn til bomiljø og 



trafikksikkerhet. 

 
INNSENDTE MERKNADER 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 
Private uttaler 

  16 beboere   Denne uttalelsen kom inn i forbindelse med 
behandlingen i PTU den 27.01.20, men etter 
at saksdokumentene var sendt ut. 

 Humlestadgaten helt ned til Damsgård er ikke 
egnet for økt trafikk. Her er det gammel 
bebyggelse, der de fleste husene ikke har 
parkering på egen grunn. 

 
 Økt trafikk vil medføre sterkt forringet trafikk-

sikkerhet. 

 
 
 
 
 
 

 Denne gaten er dessuten skolevei, noe som 
gjør at det er mange gående og syklende barn 
her. 

 
 
 
 
 

 Da leiligheten på Amfi ble bygget, ble det 
krevd innkjøring fra Jernbaneveien. 

 
 
 
 

 Med en ny boligblokk blir trafikken 
mangedobles. De vil ikke akseptere at de 
beboerne får betydelig forringet 
trafikksikkerhet og bomiljø.  
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 Legges ved nå og kommenteres. 

 
 

 Er lagt til grunn for rådmannens 
vurdering  av at alt. 2 er det 
som ivaretar både utbygger og 
de som bor i området best 
mulig. 

 Rådmannen deler dette synet 
og viser til at dette er 
kommunsiert til tiltakshaver 
siden oppstarten av prosjektet 
og der tiltakshaver også 
aksepterte at adkomsten skulle 
gå via Vågsgaten og ut på 
Jernbaneveien. 

 Manglende ivaretagelse av 
trafikksikkerhet i plansaker er 
alvorlig er en av grunnen til at 
rådmannen ikke ønsker mere 
trafikk i Humlestadgaten. 
Adkomst via Vågsgaten vil 
ivareta dette best for alle 
parter.  

 Rådmannen viser til at dette 
bl.a. ble gjort pga. traffikale 
forhold og hensynet til 
trafikksikkerhet. Dette har vist 
seg i ettertdi å være en god 
løsning. 

 En viser til trafikk- vurderingene 
og Humlestadsgatens utforming 
og tilstand og sier seg enig i 
dette. Dette vil medføre en 
betydelig større økning i 
trafikken en det en vil måtte 
påregne. En slik økning i 
trafikken bidrar ikke slik en 
vurderer det til gode bomiljø og 
trafikksikkerhet for 
innbyggerne. Kommune skal 
gjennom sin planlegging bidra 
til bedret trafikksikkerhet, ikke 
bidra til å redusere 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De er ikke i mot leilighetsbygget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Viser til at da planene ble presentert for PTU i 
2016 var medlemmene klare i sitt syn på at 
adkomst via Humlestadgaten ikke var aktuell.  

 At utbygger ikke kommer til enighet grunneier 
om kjøp av grunn for alt. 2 bør ikke være et 
argument for å belaste eksisterende 
boligeiere på Humlestad. 

 
 
 
 

 De er kjent med at det arbeides med 
alternative løsninger, med oppheving av 
gjesteparkering i gaten og enveiskjøring i 
Humlestadgaten / Hafsøyveien. Dette vil 
påføre enda flere beboere ulemper. 
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trafikksikkerheten i et etablert 
boligområde som dette faktisk 
er er. Antall boliger i planen ble 
akseptert med bakgrunn i at 
det var adkomst via Vågsgaten 
som var utgangspunktet for 
planen. Ved å velge 
Humlestadgaten bør antall 
boliger reduseres vesentlig av 
hensyn til bomiljø og 
trafikksikkerhet. 

 Rådmannen er enig i dette og 
viser til så langt har ingen imot 
leilighetsbygget og  diskusjonen 
har kun knyttet seg til valg av 
adkomst. Rådmannen viser til 
at med alt. 2 kan en velge en 
adkomst som både ivaretar 
hensynet til de som bor i 
Humlestadgaten og samtidig 
ivaretar hensynet til utbygger 
slik at bygget kan realiseres må 
være den beste løsningen. 

 Rådmannen tar uttalen til 
orientering 

 
 

 Rådmannen tar uttalen til 
orientering og viser til at 
begunnelse i økonomi vil være 
utenforliggende hensyn som 
ikke skal legges vekt på i 
henhold til kommunens 
behandling etter plan og 
bygningsloven. 

 Rådmannen tar uttalen til 
orientering og dette er tema 
som i så fall hører til i 
trafikksikkerhetsplanen og må 
vurderes i en større 
sammenehegn og ikke løsrevet 
til enkeltprosjekt. Omlegging av 
trafikk vil ha trafikale 
konsekvenser for hele Havsø og 
må vurderes av 
fagmyndigheten som er veg og 
utemiljø. 

  19 beboere  Denne uttalelsen kom inn i forbindelse med 
behandlingen i PTU den 27.01.20, men etter 
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at saksdokumentene var sendt ut. 
 Til nå har saken hatt en dårlig prosess med 

mangelfull varsling, dokumentasjon og 
informasjon. 

 
 Manglende varsling 

 
 Det er ikke vist til saksdokumenter eller 

utredninger i forbindelse med utbygging av 
Amfi. 

 ROS-analysen er mangelfull når det gjelder 
trafikk. 

 
 Det anmodes om et tredje alternativ der 

ingen trafikk ledes gjennom Humlestadgaten.  

 
 

· Trafikksikkerheten er allerede lav  nå. 
Trafikksituasjonen oppleves i dag som 
utrygg. Blant risikomomentene er: 

1. Flere boliger har ikke 
parkering på egen tomt. 

2. Flere boliger har begrenset 
antall parkeringsplasser på 
egen tomt. 

3. De fleste eiendommene har 
innkjørsler som krever rygging 
eller annen manøvrering ut i 
Humlestad-gaten. 

4. Humlestadgaten benyttes av 
myke trafikanter fra større 
deler av Havsøy som tilkomst 
til Jernbaneveien via trapp. 

5. Veien er smal. 
6. Ingen fortau i øvre del av 

Humlestadgaten, kun delvis 
fortau i nedre del av denne 
gaten. 

· Det er ikke utført analyse og 
risikovurdering av økt trafikkmengde, 
både for myke trafikanter og biltrafikk 
som omfatter hele strekningen fra 
nybygget og helt til utkjørsel på 
Jernbaneveien. 
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 Råmannen legger til grunn at 
tiltakshaver følger 
bestemmelsene i plan og 
bygningsloven. 

 Varslingen er nå 
forskriftsmessig 

 Tas til orientering 

 
 

 Tas til orientering, viser til 
vedlagte dokumenter fra 
tiltakshaver. 

 Etter rådmannens vurdering er 
alt. 2 akseptabelt, men har 
forståelse for at en ikke ønsker 
noe trafikk gjennom 
Humlestadgaten.  

 Rådmannen viser til at det er 
mange av disse punktene som 
har gjort at en anbefaler alt. 2 
med adkomst via Vågsgaten og 
ut på Jernbaneveien. Antall 
boliger i planen ble akseptert 
med bakgrunn i at det var 
adkomst via Vågsgaten som var 
utgangspunktet for planen. Ved 
å velge Humlestadgaten bør 
antall boliger reduseres 
vesentlig av hensyn til bomiljø 
og trafikksikkerhet. 

 
 
 
 
 

 Rådmannen viser til at det er 
levert inn en trafikkanlayse fra  
Sweco AS sist revidert den 
15.03.19. Etter plankontorets 
vurdering har analysen så 
betydelige feil og mangler at 
den må rettes opp før den evt. 
vedlegges politisk behandling 
av reguleringsplanen. Sweco 
opplyste i møte med 
kommunen at de ville vurdere 
om de skulle justere 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stiller spørsmål ved om det er planlagt for 
anleggstrafikk gjennom Humlestadgaten og 
om den eventuelt dimensjonert for dette. 
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trafikkanalysen eller utarbeide 
en ny analyse. I epost til 
kommunen den 16.05.19 skrev 
Sweco AS bl.a. 
«..Trafikkanalysen er ikke en del 
av plan-dokumentene. 
Trafikken er omtalt i 
planbeskrivelsen.»  

Etter rådmannens vurdering 
kan ikke trafikkanalysen 
benyttes som trafikkfaglig 
grunnlag for å begrunne at  
trafikksikkerheten ivaretas 
og dermed  gjøre kvalifiserte 
valg av løsninger. Viser ellers 
til kap. 8 i saksutredningen. 
Rådmannen viser her til kap. 
9 i saksutredningen, der 
dette er diskutert. I forslaget 
til reguleringsbestemmelser 
står det i § 4.4 at før 
anleggsarbeider kan starte 
skal det utarbeides plan for 
anleggstrafikk til og fra 
området. Det er vanskelig å 
tenke seg at dagens atkomst 
til Jernbaneveien 19 skal 
benyttes for levering av 
bygningsmaterialer til dette 
prosjektet. Denne veien er 
mellom 3,0 og 3,5 m bred og 
har en stigning på om lag 
200 o/oo (1:5). 

  135 beboere  De sier «Ja» til fortetting, men ikke til økt 
trafikk i Humlestad og Havsøy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De er undrende til at SV Betong AS 
foretrekker alt. 1 ettersom administrasjonen i 
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 Rådmannen er enig i dette og 
viser til at en hele tiden har 
vært positiv til dette prosjektet 
og det er positivt at en fortetter 
med boliger i tilknynting til 
sentrum, så lenge dette ivaretar 
hensynet til naboer, 
trafikksikkerhet m.m. Antall 
boliger i planen ble akseptert 
med bakgrunn i at det var 
adkomst via Vågsgaten som var 
utgangspunktet for planen.  

 Dette må tiltakshaver svare på, 
en har fra oppstart av 
planarbeidet vært tydelig på at 
adkomst via Vågsgata skulel 
velges. Dette var også noe 



kommunen er så klare i sin anbefaling.  

 
 
 
 

 Alt. 1 vil medføre vesentlige ulemper og 
redusere trafikksikkerheten til et uakseptabelt 
nivå for de som bor i området. Alt. 1 vil 
medføre tredobling av trafikken i området. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Denne delen av Humlestadgaten er smal, uten 
fortau og med parkering i gaten. 

Mange myke trafikanter som ikke bor i 
denne gaten benytter den for å komme til 
og fra sentrum. Forstår ikke at tiltakshaver 
kan hevde at en gate som er bygget for 
hest og kjerre er dimensjonert for å tåle 
den trafikk og tyngde på biler som skal 
kjøre fram og tilbake i anleggsperioden. 
Uten snuplass må lastebiler enten rygge 
opp eller ned, noe som reduserer 
trafikksikkerheten dramatisk. 

 
 
 
 
 
 

 Skriver også om krysset Gamleveien / 
Nyeveien og de utfordringene som er der.  

 
 

 De er ikke motstandere av leilighetsbygget, 
men de vil ikke akseptere at tiltakshaver 
presser gjennom et alternativ der 
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tiltakshaver har underskrevet 
på i referat fra oppstartsmøte 
og også presisert senere.  

 Rådmannen vurderer at en her 
har mulighet for å få til et 
boligprosjekt med adkomst via 
Vågsgaten og som ikke vil 
medføre ulemper for beboerne 
i området. En tredobbling av 
trafikken vurderes som 
vesentlig og vil bidra til redusert 
trafikksikkerhet. Antall boliger i 
planen ble akseptert med 
bakgrunn i at det var adkomst 
via Vågsgaten som var 
utgangspunktet for planen. Ved 
å velge Humlestadgaten bør 
antall boliger reduseres 
vesentlig av hensyn til bomiljø 
og trafikksikkerhet. 

 Rådmannen er enig i dette og 
viser her til kap. 9 i 
saksutredningen, der dette er 
diskutert. I forslaget til 
reguleringsbestemmelser står 
det i § 4.4 at før 
anleggsarbeider kan starte skal 
det utarbeides plan for 
anleggstrafikk til og fra 
området. Det er vanskelig å 
tenke seg at dagens atkomst til 
Jernbaneveien 19 skal benyttes 
for levering av 
bygningsmaterialer til dette 
prosjektet. Denne veien er 
mellom 3,0 og 3,5 m bred og 
har en stigning på om lag 200 
o/oo (1:5). 

 Dette er også en del av den 
samlede vurderingen knyttet til 
de trafikale utfodringene i 
området.  

 Rådmannen viser til at det er 
dette som ligger til grunn for 
fremlegg til vedtak og valg av 
alt. 2 med adkomst via 
Vågsgaten og utkjørsel til 
Jernbaneveien. Antall boliger i 
planen ble akseptert med 
bakgrunn i at det var adkomst 
via Vågsgaten som var 
utgangspunktet for planen. Ved 



trafikksikkerheten ikke er ivaretatt og der 
bomiljø og bokvalitet for eksisterende 
beboere i hele Humlestad forringes. 

 
 
 
 
 
 
 

 Mange barn bruker Humlestadgaten som 
skolevei. Ved alt. 1 får de redusert 
trafikksikkerhet.  

 
 
 
 
 
 

 Skriver også om fjerning av gjesteparkering på 
gata og enveiskjøringer. Redusert trafikk ett 
sted vil føre til økt trafikk andre steder.  

 
 
 
 
 
 

 Alt. 2 er best.  

 
 Mener at kommunen ikke kan ta hensyn til 

økonomiske vurderinger som at tiltakshaver 
ikke har kommet til enighet med grunneier for 
alt. 2. 

 
 
 
 
 

 De vil ikke sitte rolig og se at tiltakshaver 
overkjører et helt nabolag for at de skal velge 
et alternativ som er mest bekvemt og som gir 
størst fortjeneste, uten å ta hensyn til 
trafikksikkerhet, barn og unge og et allerede 
etablert bomiljø. 

 Dersom politikerne ønsker at barnefamilier 
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å velge Humlestadgaten bør 
antall boliger reduseres 
vesentlig av hensyn til bomiljø 
og trafikksikkerhet. 

 Rådmannen viser her til klare 
trafikkfaglige uttaler fra lokal 
vegmyndighet samt klare 
anbefalinger knyttet til barn og 
unge som alle anbefaler at alt 1 
med adkomst via 
Humlestadgaten ikke bør velges 
av hensyn til trafikksikkerhet. 
· Rådmannen viser til at det 

er mange av disse punktene 
som har gjort at en 
anbefaler alt. 2 med 
adkomst via Vågsgaten og 
ut på Jernbaneveien. 
Vurdering av enveiskjøring 
o.l. må vurderes i 
trafikksikkerhetsplanen, da 
dette har konsekvenser for 
hele Havsø. 

 En viser til at en anbefaler alt 2 
og adkomst via Vågsgaten. 

 Rådmannen viser til at 
kommunen ikke kan ta hensyn 
til økonomi, da dette vil være 
utenforliggende hensyn som 
ikke skal legges vekt på i 
henhold til kommunens 
behandling etter plan og 
bygningsloven. Det vil i så fall 
være en saksbehandlingsfeil. 

 Rådmannen viser til at ved valg 
av alt. 2 med adkomst via 
Vågsgaten vil en både ivareta 
hensynet til de som bor i 
området og til utbygger som vil 
bygge leilighetsbygg. 

 Rådmannen tar uttalen til 
orientering og viser til at det er 
ønskelig med barnefamilier i 
sentrum. 

 Rådmannen viser til at dette 
heller ikke har vært 
intensjonen.  Her kan en få til 
begge deler ved å velge alt. 2. 



skal bosette seg i sentrum og sentrumsnære 
områder, må de vise at de tar hensyn til 
denne gruppen. 

 Viser til at det i kommuneplanen er det et mål 
å fortette sentrum, men det kan umulig 
menes at dette skal gå på bekostning av 
trafikksikkerhet, trafikkavvikling samt bomiljø 
og bokvalitet til de som allerede har etablert 
seg i området. 

 
 
 

  Styret i 
Sameiet 
Feyerbakken 
Panorama 

 De ønsker å gi en uttalelse selv om de ikke er 
direkte berørt av prosjektet, men der  
bomiljøet og trafikksikkerheten for dem blir 
påvirket. 

 Da Feyerbakken Panorama ble bygget i 2008 
ble det bestemt at trafikken ikke skulle gå via 
Humlestadgaten ettersom denne gaten er 
smal og at det er et vanskelig kryss mot 
Gamleveien og på Damsgård. Parkering måtte 
bygges med atkomst via Jernbaneveien. 

 De synes at det er merkelig at med den 
trafikkøkningen som har vært siden da, så er 
ikke dette argumentet lenger aktuelt. De ca. 
55 beboerne benytter Humlestadgaten for 
gangtrafikk. Her opplever de 
parkeringsproblemer og dårlig 
framkommelighet. Også en fortetting av 
sentrum vil medføre økt biltrafikk. 

 De går imot en så stor utbygging på 
Humlestad dersom adkomst blir via 
Humlestadgaten.  Dersom det blir utbygging, 
bør trafikken ledes via Vågsgaten. 

J 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
O 
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 Rådmannen viser til at de har 
mulighet til dette jfr. PBL. 

 
 

 Det stemmer og dette ble gjort 
av hensyn til de trafikale 
forholdene i området samt 
hensynet til trafikksikkerhet. 
Dette har i etterid vist seg å 
være en løsning som har 
fungert godt. 

 Rådmannen tar uttalen til 
orientering, og viser til at en 
ikke har informasjon om at 
trafikken er redusert på disse 
årene. 

 
 
 
 

 Rådmannen legger dette til 
grunn og viser til at nettopp av 
hensyn til trafikksikkerhet, 
trafikkavvikling og bomiljø m.m. 
anbefaler at en velger alt. 2 
som medfører adkomst via 
Vågsgaten og direkte ut på 
Jernbaneveien. Denne vil ikke 
berøre noen andre enn 
utbygger. 

 
Rådmannen vil etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene innstille på 
at alt. 2 av planen (adkomst via Vågsgaten) legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring slik 
plandokumentene nå foreligger.  
 
Etter rådmannens vurdering er konsekvensene for trafikksikkerhet og bomiljø ved en utbygging etter 
alt. 1 så store at dette alternativet ikke bør legges ut til offentlig ettersyn og høring. Antall boliger i 
planen ble akseptert med bakgrunn i at det var adkomst via Vågsgaten som var utgangspunktet for 



planen og som også ble akseptert av utbygger i oppstartsmøtet for planarbeidet. Ved å velge 
Humlestadgaten bør antall boliger reduseres vesentlig av hensyn til bomiljø og trafikksikkerhet. 
 
4. Presentasjon av planområdet 
Planområdet er lokalisert i området øst for Jernbaneveien og vest for Hafsøyveien. Planområdet 
består av nåværende boligbebyggelse i kommuneplanen. Ingen deler av planområdet er utsatt for 
flomfare.  

 
I planområdet er det i dag tre boligbygninger, hvorav to forutsettes revet.  
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsendring 
Alternativ 1 har et planområde på om lag 4,4 daa. Forslaget består av 2 plan (under og over 
grunnen). Kjøreadkomsten er via Humlestadgaten. 
   
Over grunnen:                                          Under grunnen: 
 

                              
                             
 
Alternativ 2 har et planområde på om lag 5,7 daa. Forslaget består av 2 plan (under og over 
grunnen). Hovedadkomsten er via Vågsgaten. 
 
Over grunnen:                                                          Under grunnen: 
 



                                                   
                              
5.1 Eksisterende bebyggelse 
Det finnes tre boligbygninger i planområdet i dag. To av disse forutsettes revet. 
 
5.2 Planlagte bygninger og endringer 
Det legges opp til at det kan bygges en boligblokk med til sammen 25 boliger i fem boligetasjer og 
parkering i underetasjen, samt tre boenheter i rekke foran parkeringskjelleren. Til sammen 28 
boenheter. 
 
5.3 Trafikkforhold 
Planlagt kjøreadkomst er via Humlestadgaten for alt. 1. For alt. 2 er hovedadkomst via Jernbaneveien 
og Vågsgaten, mens renovasjon og gjesteparkering skal være fra Humlestadgaten. Alt. 1 vil medføre 
en mangedobling av kjørtrafikken i nordre del av Humlestadgaten. 
 
5.4 Støy 
Deler av bygningsmassen og uteområdene vil være utsatt for støy. I reguleringsbestemmelsene er 
dette beskrevet og det er satt krav til støyskjerming. Det er utarbeidet en støyvurdering som er 
vedlagt saksforelegget. 
 
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. Der det ikke er 
presisert hvilket alternativ vurderingen gjelder, gjelder den for begge alternativer. 
 
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 (for alt 2)  

Parkeringsløsningen blir parkering på egen grunn. Det er i reguleringsbestemmelsene § 15.2 krevd 
1,5 parkeringsplasser per boenhet. Flesteparten av disse plassene er planlagt i kjelleren. 
 
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  2 4 Rød  
Ulykke med 
gående/syklende  

X  2 4 Rød    

Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  
Alt. 1, der all kjøretrafikk til og fra de 28 boenhetene blir i Humlestadgaten, antas å ha større risiko 
for trafikkulykker der myke trafikanter er involvert enn alternativ 2. Rød farge gjelder alt. 1 med 
adkomst via Humlestad. 
 
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 på Fv. 44. Planområdet ligger under 1 km fra jernbanestasjonen. 
 
6.1.3 Vann og avløp 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

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

Området er / blir tilkoblet til offentlig vann- og avløpsanlegg. 
 
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  

Kabler og lignende skal legges i bakken. 
 
6.1.5 Avfallshåndtering 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Avfallsbehandling X    Grønn  

Det er på reguleringsplankartet satt av et område for plassering av søppelsekker / -dunker i område 
RE 1, med tilhørende bestemmelser i § 8. 
 
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  

Ivaretagelse av 
Rikspolitiske retningslinjer 
for barn og unge 

 x   Rød  

Det er vist lekeområde L1, om lag 0,17 daa. Rød farge gjelder alt. 1 med adkomst via Humlestad. 
 
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  2 2 Grønn  

Deler av planområdet er utsatt for støy fra veitrafikk. Krav i forbindelse med støy er innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene § 5.4.  Se også støyutredning som er vedlagt saksforelegget, 
 
6.4.3 Ras 
 
Hendelse/Situasjon 

Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Masseras/-skred X  2 3 Gul  
Snø-/isras X  2 3 Gul  
Flomras  X 1 1 Grønn  

Deler av planområdet er utsatt for rasfare, jf. NVE. Det vises til kap. 10 i saksforelegget. 
 
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. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i byggeforskrift 
TEK17 som ivaretar dette. 
 
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  

Reguleringsarkitekten opplyser at bygget vil bli bygget slik at krav i teknisk forskrift når det gjelder 
rømning og tilkomst for brannvesenet vil være oppfylt. 
 
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     Gul  

Området ligger inntil eldre etablert trehusbebyggelse, men er trekt så langt nord som mulig.  
 
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  3 2 Gul   
Vakre landskap  X   Grønn  

Etter rådmannens vurdering er foreslått bygning meget dominerende, men sammtidig har en åpnet 
opp for fortetting inntil sentrum og bygget er trekt så langt nord som mulig langs Jernbanevien. 
 
6.6.8 Terreng og terrengtilpasning 



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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Terrengtilpassede tiltak?  X 3 2 Gul  

Det er vanskelig å tilpasse en så høy bygning i dette terrenget. Bygningen ligger ikke langt fra det 
bratte terrenget i bakkant. En burde vurdert å flytte bygget helt inntil fjellet for å bedre ta opp i seg 
høyden. 
 
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 2 Rød  
Tilpasning til eksisterende 
omgivelser 

 X 3 2 Gul  

Gjelder alt. 1 pga. trafikkøkningen og konsekvens for bomiljø i Humlestadgaten. Tiltaket vurderes å 
ha store negative konsekvenser for naboene jfr. trafikk, bomiljø, trygghet m.m dersom alt 1 med 
adkomst via Humlestadgaten blir valgt. 
 
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  

Sol- og skyggeforhold er kartlagt. Se planbeskrivelsen avsnitt 6.3. 
 
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  
Skolene på Husabø ligger mellom 1,0 og 1,5 km fra planområdet. Det er også barnehage i rimelig 
nærhet. 
 
6.6.15 Folkehelse 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Folkehelse  x   Rød  

Alt. 1 med adkomst via Humlestadgaten vurderes å kunne ha vesentlig negativ innvirkning på 
folkehelsen jfr. bomiljø, trafikksikkerhet m.m. 
 
6.6.15 Næringsutvikling 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Næringsutvikling x    Grønn  

Tiltaket vil kunne bidra til økt boligbygging og dergjennomf lere folk i sentrum som i seg selv er 
positivt. Det vil i anleggsperioden kunne bidra til aktivitet for lokale leverandører. Dette gjelder begge 
alternativene i planen. 
 
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 i hovedsak 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 tatt med fire rekkefølgebestemmelser i forslaget til reguleringsbestemmelser § 4. Disse gjelder 



samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, nødvendige sikringstiltak, lekeplass med utstyr og plan 
for anleggstrafikk til og fra planområdet. 
 
7. Trafikksituasjonen i Humlestadgaten og tilliggende gater 
Et viktig moment som har vært framme i hele planprosessen er trafikkforholdene i Humlestadgaten 
og tilliggende gater. Tiltakshaver fikk i 2017 utarbeidet en trafikkanalyse. Se kapittel 8 nedenfor. 
 
Trafikkforholdene er omtalt i planbeskrivelsen avsnitt 4.8, 5.5 og 6.6. Nordre del av Humlestadgaten 
har ikke fortau. Skiltet fartsgrense er 30 km/t. Kjørebanen har en bredde som varierer mellom 5,1 og 
5,8 m, med unntak av helt i nordenden der det først er en utvidelse til om lag 7,5 m og deretter en 
innsnevring til 3,5 m. Det er mye parkering i kjørebanen. Denne delen av Humlestadgaten er en 
blindvei med lite fremmedtrafikk. 
 
I dag er det 14 bolighus som har adkomst via nordre del av Humlestadgaten. Det ene av disse 
bolighusene forutsettes revet dersom bygging av boligblokken skal iverksettes. Det planlegges 28 nye 
boenheter. Dersom alle disse skal ha adkomst via Humlestadgaten vil trafikkmengden øke sterkt i 
denne delen av gata. Ifølge planbeskrivelsen er det forventet en økning i antall kjøretøybevegelser 
per døgn med 100 – 130. Rådmannen vurderer at antall bilbevegelser er satt svært lavt i 
planbeskrivelsen og dersom en benytter antall bilbevegelser som ellers blir benyttet som er 5 
bilbevegelser pr. døgn pr. bolig betyr det om lag 140 bilbevegelser. Dette medfører i så fall en 
trafikkøkning på 50%, og dette vil medføre  at denne gata ikke lenger blir en «stille boliggate» slik 
den har vært til nå. Humlestadgaten vurderes ikke til å være dimensjonert for en slik økning og det vil 
medføre redusert trafikksikerhet og vesentlig forverring for myke trafikanter. 
 
Alle merknadene som kom inn i den nye varslingsrunden skriver om trafikksikkerhet og 
fremkommelighet: 

· Barn og unges representant i plansaker 
· Felles brukerutvalg 
· Seksjon vei og utemiljø 
· 16 beboere 
· 19 beboere 
· 135 beboere 
· Styret i Sameiet Feyerbakken Panorama 

 
Når både barn og unges representant i plansaker, felles brukerutvalg og seksjon vei og utemiljø 
kommer med anbefaling om ikke å gå videre med alt. 1 som legger opp til at all adkomst til 
boligblokka skal skje via Humlestadgaten, og viser til redusert trafikksikkerhet ved en utbygging etter 
dette alternativet, må dette tillegges meget tung vekt etter rådmannens vurdering. Seksjon vei og 
utemiljø skriver at alt. 1 frarådes sterkt. I tillegg gjelder store deler av merknadene fra beboerne i 
området dette med trafikksikkerhet. Plankontoret deler denne oppfatningen og viser til at 
manglende ivaretagelse av trafikksikkerhet, barn og unges oppvekst- og bomiljø kan medføre at 
planen ikke ivaretar vesentlig forhold som kommunen er pålagt å ivareta i sin planlegging jfr. RPR for 
banr og unge m.m. 
 
Etter rådmannens vurdering kan en så stor økning i trafikkmengden via Humlestad ikke tillates bl.a. 
av følgende hensyn: 

· trafikksikkerhet 
· trafikkavvikling og fremkommelighet 
· bomiljø  
· barn og unges oppvekstmiljø jfr. RPR for barn og unge 
· hensyn til de som allerede bor i området i dag.  



· det vurderes å være i strid med målet om gode bomiljøer i kommuneplanen 

En løsning med adkomst hun via Humlestadgaten (alt. 1) vil medføre vesentlige ulemper og redusere 
trafikksikkerheten til et uakseptabelt nivå for dem som bor i området. En viser til at antall boliger i 
planen ble akseptert med bakgrunn i at det var adkomst via Vågsgaten som var utgangspunktet for 
planen og som også ble akseptert av tiltakshaver i oppstartsmøtet. Ved å velge Humlestadgaten bør 
antall boliger reduseres vesentlig av hensyn til bomiljø og trafikksikkerhet. 
 

8. Trafikkanalyse utarbeidet av Dimensjon AS 
Den 19.03.19 sendte Sweco AS over en trafikkanalyse som var utarbeidet av Dimensjon AS 31.08.17 
og revidert av Sweco AS den 15.03.19. Analysen ble gjennomgått på et møte mellom Stian Hadland 
fra Sweco AS og plankontoret den 01.04.19. I referatet fra møtet fremkommer det følgende når det 
gjelder analysen: 
 
Trafikkanalysen fra 2017 ble nøye gjennomgått. Etter plankontorets vurdering har analysen så 
betydelige feil og mangler at den må rettes opp før den evt. vedlegges politisk behandling av 
reguleringsplanen. Hadland opplyste at de ville vurdere om de skal justere den nåværende 
trafikkanalysen eller utarbeide en ny analyse. 
 
De viktigste momentene som ble påpekt er at: 

· Trafikktellingen er foretatt i «fellesferien» uten at tallene er korrigert for dette 
· At trafikkmengden utenom de 10 talte timene er undervurdert (utgjør anslagsvis 35—40 % 

av ÅDT) 
· Plankontoret er mot at det blir forbud å kjøre nedover Humlestadgaten fra krysset 

Humlestadgaten og Hafsøyveien ettersom en slik løsning vil medføre at andre trafikanter 
og beboere på Havsøy påføres en ulempe for at det skal kunne gjennomføres en utbygging i 
tråd med utbyggers ønske  

· Sikkerheten i anleggsfasen er ikke omtalt i analysen 

 
I epost til kommunen den 16.05.19 skrev Sweco AS bl.a. «9. Andre momenter 
a. Trafikkanalysen er ikke en del av plandokumentene. Trafikken er omtalt i planbeskrivelsen.»  
 
Den 20.01.20 sendte Sweco AS på ny den samme trafikkanalysen som ble gjennomgått den 01.04.19 
til kommunen og ba om at den ble sendt til medlemmene i PTU. Dette var kun syv dager før møtet i 
PTU og saksdokumentene var sendt ut. I oversendelsen kommenteres noen av punktene i referatet 
fra møtet den 01.04.19. Den 21.01.20 sendte plankontoret svar til Sweco at administrasjonen ikke 
har anledning til å ettersende eller dele ut nye dokumenter til medlemmene i politisk organ etter at 
saken er sendt ut fra rådmannen. Vi orienterte om at de som part i saken har anledning til å sende 
eller dele ut dokumenter til politikerne. 
 
Rådmannen har fremdeles de samme kommentarene til innholdet i trafikkanalysen som de som 
fremkommer i referatet fra den 01.04.19 som er lagt ved saken. 
 

9. Anleggsfasen 
I forslaget til reguleringsbestemmelser står det i § 4.4 at før anleggsarbeider kan starte skal det 
utarbeides plan for anleggstrafikk til og fra området. Planen skal godkjennes av Eigersund kommune. 
 
I planbeskrivelsen punkt 5.10 står det følgende om anleggsfasen: 
«Byggetiden for prosjektet er estimert til 1,5 år fra start til innflytting. Så langt det er mulig skal 
anleggstrafikken ha atkomst til planområdet fra Jernbaneveien. Det anbefales at fortauet på østsiden 



av Jernbaneveien stenges i anleggsperioden. Myke trafikanter henvises i denne perioden til gang- og 
sykkelvegen på vestsiden av vegen.» 
 
I samme dokument punkt 6.6.3 Trafikksikkerhet, står det følgende: 
«Anleggstrafikken ved gjennomføring av utbyggingen skal legges i en midlertidig situasjon med 
atkomst fra Fv 44 Jernbaneveien. Trafikk til og fra planområdet skal i minst mulig grad belaste 
Humlestadgaten. I rekkefølgebestemmelsene er det gitt at det skal utarbeides en plan for 
gjennomføringen av anleggstrafikken på en mest mulig skånsom måte. Denne skal godkjennes av 
Eigersund kommune. Byggetiden estimeres til 1,5 år og det anbefales at fortauet på østsiden av 
Jernbaneveien stenges i denne perioden.» 
 
Det er vanskelig å tenke seg at dagens atkomst til Jernbaneveien 19 skal benyttes for levering av 
bygningsmaterialer til dette prosjektet. Denne veien er mellom 3,0 og 3,5 m bred og har en stigning 
på om lag 200 o/oo (1:5). 
 
Alternativet er da – forutsatt at det ikke skal skje via Humlestadgaten – at alle bygningsmaterialer 
skal leveres med kranbil som blir stående i nordgående kjørefelt i Jernbaneveien. Med støttebein vil 
minst hele den ene kjørebanen være stengt i de periodene når varelevering foregår. Det vil da være 
behov for enten manuell dirigering eller lysregulering ettersom man her er i en uoversiktlig 
innerkurve. Årsdøgntrafikken (ÅDT) i Jernbaneveien er om lag 15.000 kjøretøyer, med en 
maksimaltime på om lag 1.500 kjøretøyer. 
 

10. Skredfarekartlegging utarbeidet av Procon Rådgivende ingeniører AS 
Etter behandlingen i PTU den 27. 01.20 har tiltakshaver fått utarbeidet en skredfarekartlegging av 
planområdet. Konklusjonen i rapporten er som følger: 
 
«Utløsningsområdene er lokalisert bak eneboligen i Jernbaneveien 19. Ettersom boligen ligger maks 3 
m fra skråningen antas det at evt. nedfall vil nå selve boligen. Statiske beregninger av utløpslengde er 
derfor ikke nødvendig. Utløsningsområdene er vurdert til å ha svært lav sannsynlighet for utglidning. 
Faresone for vurdert område utgår, iht. til veileder for utløpssannsynlighet fra NVE.  
Utsprengning til et lavere nivå kan endre forholdene. Skråningshøyden øker, i tillegg til at skråningen 
utsettes for rystelser som kan medføre sekundær oppsprekning, også i utløsningsområdene. 
Skråningen bør derfor besiktiges igjen etter at trærne er fjernet, men før sprengningsarbeidene 
starter, slik at evt. sikring av blokkene er vurdert før arbeid nært skråningen. Aktuelle sikringstiltak av 
blokkene er rensk eller bolting. 
Det kreves en ny stabilitetsvurdering av bergskjæringen etter utsprengning. Ingeniørgeolog må 
vurdere skjæringsstabilitet og evt. sikringstiltak etter rensk. 
Utløsningsområdene er vurdert med lav sannsynlighet for utglidning, og derav lav risiko 
for steinsprang. Bebyggelse nært skråningen anses som mulig. 
I reguleringsbestemmelsene § 3.2 fremkommer det at før det kan gis igangsettingstillatelse i det 
regulerte ras- og skredområdet (H310) skal det utarbeides skredvurdering.  
 
11.  Hensynet til likebehandling 
Plankontoret har de siste 10-årene hatt flere henvendelser fra byggfirma som har ønsket å diskutere 
muligheten for å bygge ut i dette området. Alle har fått det samme svaret: administrasjonen kan ikke 
anbefale at trafikkmengden i nordre del av Humlestadgaten øker betydelig ved en utbygging her. 
Bl.a. av hensyn til likebehandlingsprinsippet kan ikke rådmannen anbefale noe annet i forbindelse 
med denne reguleringsplanen enn det som er opplyst til andre interessenter tidligere.   
 
12.  Kan det forhold at utbygger ikke kommer til enighet med grunneier om pris for grunn til 
adkomst via Vågsgaten veie tungt i vurderingen? 
Argument for at utbygger ønsker alt. 1 er at de ikke har kommet til enighet med naboene om kjøp av 



nødvendig grunn til adkomst via Vågsgaten. Det vises bl.a. til planbeskrivelsen avsnitt 3.1. Av 
planbeskrivelsen fremkommer det at alt. 2 med adkomst via Vågsgaten har blitt vurdert til teknisk 
gjennomførbar. 
 
Det planlegges oppført boligbygninger med bruksareal på inntil 2.500 m2, og det er behov for å 
erverve mindre enn 1 daa grunn for å kunne etablere adkomsten via Vågsgaten. Sett fra 
administrasjonens side blir det urimelig å påføre dagens beboere i nordre del av Humlestadgaten en 
stor ulempe med betydelig økning i trafikken forbi deres eiendommer fordi utbygger ikke kommer til 
enighet om erverv av nødvendig grunn for adkomst via Vågsgaten. 
 
Etter rådmannens vurdering kan det forhold at utbygger ikke er kommet til enighet med naboene om 
grunnerverv ikke tillegges tyngde ved vedtak om hvilket alternativ man evt. skal gå videre med. 
Forvaltningen skal ikke ta utenforliggende hensyn ved behandlingen av en sak. Dette er ulovfestet 
prinsipp som forvaltningen må følge. Dersom det tas utenforliggende hensyn, kan et vedtak som blir 
klaget inn til Fylkesmannen bli opphevet for saksbehandlingsfeil som kan ha virket bestemmende på 
vedtakets innhold. 
 
13. Avstand fra bygning til nabogrense, pbl. § 29-4 
Ifølge plan- og bygningsloven § 29-4 skal bygninger ikke oppføres nærmere nabogrense enn halve 
bygningens høyde og ikke mindre enn 4 m dersom reguleringsplan ikke viser noe annet. I dette 
tilfellet er det foreslått en bygning som har en høyde på inntil 18 m mot nabogrensen i øst. Lovens 
utgangspunkt er dermed 9 m avstand til nabogrensen. I planforslaget er byggegrensen foreslått 
plassert 1 og 2 m fra eiendomsgrensen, med 0 m i forbindelse med utvendig trapp. Tegningene av 
bygningen viser at bygningen er planlagt plassert så nær eiendomsgrensen som det byggegrensene 
legger opp til. På spørsmål fra plankontoret svarte Sweco AS den 28.08.19 at man var i dialog med 
nabo i forbindelse med at bygningen kommer så nær byggegrensen, men at det ikke var noen 
avklaring.  
 
Planmyndigheten kan vedta at byggegrensen kommer som vist på innsendte planforslag. Dersom 
nabo ikke er enig i en slik løsning kan han klage på vedtaket. Spørsmålet i denne omgang blir om 
Planteknisk utvalg aksepterer at byggegrensen blir lagt så nær eiendomsgrensen som det som er 
foreslått uten at dette er avklart med nabo. 
 
Etter rådmannens vurdering kan det være hensiktsmessig å avvente eventuelle merknader fra 
naboer i forbindelse med at planen eventuelt blir lagt ut på offentlig ettersyn og høring før man tar 
stilling til plassering av byggegrensen her.   
 
Det stilles fra administrasjonen spørsmål ved om det vil være mulig å oppføre en bygning så nær 
eiendomsgrensen uten å måtte gå inn på naboeiendommen i forbindelse med bl.a. 
sprengningsarbeider og andre grunnarbeider. 
 
14. Oppfyllelse av krav i TEK 17 
I TEK 17 er det bl.a. krav til dagslys (§13-7) og utsyn (§ 13-8) i rom for varig opphold. Det inngår ikke 
som en del av behandlingen til planmyndigheten å ta stilling til dette isolert sett, men dersom man i 
den videre detaljplanleggingen kommer til at man må gjøre endringer i arealbruken for å oppfylle 
disse kravene, så vil det seinere kunne få betydning også for planmyndigheten. 
 
15. Oppsummering og konklusjon 
Det er positivt at en får utbyggd disse to eiendommene som sentralt og vil således i seg selv bidra til 
å nå målene om fortetting og aktivitet i sentrum. Samtidig må ikke dette skje slik at det reduserer 
bokvaliteten og trafikksikkerheten for alle de som allerede bor i området. Spesielt ikke når det finns 
et alternativ som ivaretar begge deler på en god måte og som samtidig bidar til å nå målene i 



kommuneplanen. Rådmannen vil henlede oppmerksomheten på det store engasjementet og den 
store mengden med protester fra beboere på Havsøy på løsningen med adkomst via 
Humlestadgaten, samtidig som en er udelt positiv til byggingen av boligblokken. Plankontoret kan 
ikke huske å ha fått tilsvarende mengde protester i noen annen plansak de siste 20 årene. 
 
Rådmannen vurderer derfor at alt. 2 med adkomst via Vågsgaten i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale når det gjelder denne type reguleringsplaner. En vurderer at en i dette alternativet i 
hovedsak har funnet en hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen 
ivaretar hensynet til omgivelsene, barn og unges oppvekstmiljø, nærmiljøet og trafikksikkerhet. 
 
Rådmannen anbefaler at alt. 1 ikke legges ut til offentlig ettersyn og høring. Begrunnelsen er bl.a. 
den reduserte trafikksikkerheten, konsekvenser for bomiljøet i området som utbygging etter dette 
alternativet vil medføre. 
 
Rådmannen anbefaler at alt. 2 blir lagt ut til offentlig ettersyn / høring slik plandokumentene nå 
foreligger og begrunnelsen følger av saksutredningen.  
 
Administrasjonens vurderinger: 
Innarbeidet i ovenstående tekst. 
 
Universell utforming: 
Er ivaretatt gjennom TEK 17. Planforslaget stiller ikke ytterligere krav til universell utforming og 
tilgjengelig boenhet ut over bygningsteknisk forskrift (TEK17). 
 
Folkehelse: 
Planforslagets alt. 2 med adkomst via Vågsgaten har ingen vesentlige negativ innvirkninger på 
folkehelsen. Alt. 1 med adkomst via Humlestadgaten vurderes å ha vesentlig negativ innvirkning på 
folkehelsen jfr. bomiljø, trafikksikkerhet m.m 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente for Eigersund kommune. 
 
 
Alternativt forslag til vedtak:  
Forslag til detaljreguleringsplan for Humlestadgaten, gnr. 46, bnr. 572 m.fl., både alt. 1 og alt. 2, med 
bestemmelser datert den 29.04.20, plankart datert den 29.04.20 (Nivå 1) og den 29.04.20 (Nivå 2), 
planbeskrivelse datert den 28.04.20 samt tilhørende tegningsmappe datert den 01.10.19 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 
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