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Saksnummer Utvalg Møtedato 
105/20 Planteknisk utvalg 24.08.2020 
 
 
Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv. 4286 Ytstebrødveien, 
Lasteinveien - Skadberg. Første gangs behandling 
 
Sammendrag: 
En har mottatt forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv. 4286 Ytstebrødveien 
på strekningen fra Lasteinveien til Skadberg. Det er en gjeldende reguleringsplan for mesteparten av 
planområdet. Det legges opp til at det kan bygges gang- og sykkelveg på hele den 3 km lange 
strekningen, med unntak av den strekningen i Saurdalen der gang- og sykkelvegen allerede er bygget. 
Det er videre behov for å justere kjørebanen noen steder for å få best mulig plassering av kjørebanen 
og gang- og sykkelvegen samlet. 
 
En vurderer at det innsendte planforslaget i tilstrekkelig grad ivaretar hensynene til naboer og 
nabolag som er sentrale når det gjelder denne type reguleringsplaner. En vurderer det slik at man i 
det innsendte planforslaget har funnet en hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og 
at endringen ivaretar hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. Det er 
kommet inn uttalelser fra tre offentlige etater i forbindelse med varsel om oppstart av 
reguleringsendringen. Det er i tillegg kommet inn syv private merknader. 
 
En har mottatt en del flere dokumenter enn de som er vedlagt saksforelegget. En del av disse er på 
mange sider. Dette gjelder følgende dokumenter: Arkeologisk registrering (62 sider), geoteknisk 
rapport (44 sider), geologisk rapport (27 sider), analyserapport potetsykdom (5 sider). Disse 
dokumentene tilsendes på forespørsel. 
 
Rådmannen anbefaler at Planteknisk utvalg vedtar at reguleringsplanen skal legges ut til offentlig 
ettersyn og høring i hovedsak slik de nå foreligger, men med en endring i planbeskrivelsen. 

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv. 4286 Ytstebrødveien på strekningen 
fra Lasteinveien til Skadberg med bestemmelser datert den 17.07.20, plankart datert den den 
08.07.20, planbeskrivelse datert den 01.07.20 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i 
hovedsak slik de nå foreligger, men med en justering i planbeskrivelsen: 

· Kap. 1 oppdateres med riktige datoer på de tilhørende dokumentene. 

           



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

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 24.08.2020 
 
PTU - behandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 
                                             ---- 0 ---- 
Votering: 
Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
PTU-105/20 vedtak: 
 
Forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv. 4286 Ytstebrødveien på strekningen 
fra Lasteinveien til Skadberg med bestemmelser datert den 17.07.20, plankart datert den den 
08.07.20, planbeskrivelse datert den 01.07.20 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i 
hovedsak slik de nå foreligger, men med en justering i planbeskrivelsen: 

· Kap. 1 oppdateres med riktige datoer på de tilhørende dokumentene. 
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 ble vedtatt av Kommunestyret i sak 005/12 den 19.03.12, med endring i 
Kommunestyret ved sak 139/16 den 19.12.16. 
 
Gjeldende reguleringsplan inneholder i liten grad områder utenfor kjørevegen og gang- og 
sykkelvegen, og Rogaland fylkeskommune kan av den grunn ikke benytte denne som 
hjemmelsgrunnlag for å ta i bruk områder utenfor disse områdene. 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv. 4286 Ytstebrødveien, Lasteinveien - 
Skadberg, første gangs behandling 
 
Plankontoret har mottatt forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv. 4286 
Ytstebrødveien på strekningen fra Lasteinveien til Skadberg.  
 
Planområdet ligger innenfor det stiplede rektangelet vist på kartet under.  
 

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


 
 
2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er i all hovedsak vist som LNF-område og kjøreveg på gjeldende kommuneplan. 
 

 
 
2.2 Reguleringsplan 
Det er en gjeldende reguleringsplan som dekker mesteparten av planområdet. Denne ble vedtatt av 
Kommunestyret i sak 005/12 den 19.03.12, med endring i Kommunestyret ved sak 139/16 den 
19.12.16. 
 

 
 
3. Varsel om reguleringsendring 
Det ble i 2017 sendt ut varsel om oppstart av reguleringsendring 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 

  Fylkesmannen i Rogaland   Merknader J / D 



  Rogaland fylkeskommune, regionplanavdelingen  Merknader J 

  Rogaland fylkeskommune, kultur  Merknader J 

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

  Andreas Leidland  Merknader J / O 

  Helge og Rita Assersen  Merknader J / O 

  Jimmy Samslått  Merknader O 

  Alf Henning Myklebust  Merknader O / D 

  Elisabeth og Arne Bjortjønnli  Merknader J / O 

  Ole Christian og Ellen Christine Bøe  Merknader J / O 

  Kjell Ove Leidland  Merknader O 

 
INNSENDTE MERKNADER 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 
Offentlige uttaler 

  Fylkesmannen i 
Rogaland  

· Etterlyser mer detaljerte opplysninger 
i planbestemmelsene som bl.a. 
omhandler tema som gjenbruk av 
masser og landbruksjord, krav om 
rigg- og marksikingsplan og 
midlertidig anleggsområde.  

· Legger til grunn at bestemmelsene 
skal revideres for den siste delen av 
denne strekningen. 

· Masseoverskuddet bør deponeres på 
en samfunnsmessig nyttig måte, f.eks. 
som fyllmasser i lokale 
utbyggingsprosjekter. 

 

 

· Oppfordrer til at bestemmelsen som 
masseoverskudd og mellomlagring 
også bør gjelde for denne regulerings-
endringen. 

· Det bør unngås å legge 
mellomlagringsområdene på 

J 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
J 
 
 
 
J 
 
 
J 
 
 
 
 
D 
 

· Innarbeidet i 
plandokumentene 

 

 

 

 

· Innarbeidet i 
plandokumentene 

 

· Ved evt. masseoverskudd 
vil de gode massene bli 



jordbruksjord. 

 

· Det er viktig å velge løsninger for 
skråninger som ivaretar mest mulig 
dyrket mark.  

 
 

· Oppfordrer til å vurdere avbøtende 
tiltak, om det finnes enkelte særlig 
støyutsatte boliger langs strekningen 

 
 
 
 
J 

deponert og kunne bli 
brukt i andre prosjekter 

 

· Innarbeidet i 
plandokumentene 

 

 

· Der dette er mulig, skal 
man prøve å benytte seg 
av områder som ikke er 
oppdyrket jordbruksjord. 

· Vegbygger ønsker å 
ivareta mest mulig dyrket 
mark, men man må også 
se på trafikksikkerhet, 
muligheter og økonomi for 
å finne en best mulig 
løsning 

· Det er gjennomført 
støyberegninger langs 
planområdet og tiltaket gir 
ikke støynivå som vil 
utløse støytiltak 

  Rogaland 
fylkeskommune, 
regionplanavdelingen 

· Man må i det videre planarbeidet 
søke å redusere tapet av 
landbruksarealer.  

J · Vegbygger opplyser at 
man i hele prosessen har 
sett etter alternativer for 
en mest mulig 
arealbesparende plan. 

  Rogaland 
fylkeskommune, 
kultur 

· Det er registrert fire gravhauger / 
gravrøyser helt eller delvis innenfor 
planområdet. Planarbeidet må sikre 
en fortsatt bevaring av disse, og 
fylkesrådmannen vil ikke kunne 
anbefale et planforslag som er i 
konflikt med den automatiske 
fredningen overfor Riksantikvaren. 
Tiltaket må ikke resultere i en 
utilbørlig skjemming av disse 
kulturminnene. 

· Det vurderes å være et høyt 
potensiale for uregistrerte automatisk 
fredete kulturminner innenfor 
planområdet, det stilles derfor krav 

J 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 

· Det blir tatt hensyn til 
kulturminner i 
planarbeidet og vegbygger 
ønsker å bevare mest 
mulig av kulturminnene. 
Det er bestemmelser om 
kulturminner som skåner 
dem i anleggsperioden 

 

 



om arkeologisk registrering før det 
kan gis endelig uttalelse vedrørende 
planarbeidets innvirkning på fredete 
kulturminner. 

· Ber om at det tas særlig hensyn til 
SEFRAK-B objekter i det videre 
planarbeidet 

 

 

· Arkeologiske undersøkelser ble 
gjennomført i 2018 og 2019. Rapport 
er utarbeidet. 

 
J 
 

· Det er gjennomført 
registreringer i hele 
planområdet 

 

· Ivaretatt i plandoku-
mentene. Planen legger 
ikke opp til fjerning eller 
arbeid som kan skade 
disse bygningene.  

SEFRAK= 
Sekretariat for 
registrering av 
faste 
kulturminner i 
Norge   

 

 

 
Private uttaler 

  Andreas Leidland · Gjelder Ytstebrødveien 179 
· De kommer til å miste mye av plenen 

deres på øvre plan, på sørsiden av 
huset. 

· Viser til at det på en illustrasjonsplan 
vist forstøtningsmur, men at det ikke er 
vist noen høyde på muren. 

· Høydeforskjellen fra Ytstebrødveien til 
plenen er 3 m. De ønsker at muren 
trekkes å langt syd som mulig, for å 
spare plen. 

· Det har de siste årene vært en betydelig 
trafikkøkning med derav følgene økt 
trafikkstøy. De ønsker at krav om 
støydempende tiltak blir vurdert. 

O 
O 
 
O 
 
 
J 
 
 
 
J 

· Tatt til orientering 
· Tatt til orientering 

 

· Tatt til orientering 

 

 

· Planforslaget legger opp til 
en forlenget mur langs 
boligområdet for å spare 
mest mulig hage 

· Dette er vurdert, men 
vegbygger har kommet til 
at støyen ikke overskrider 
gjeldende grenser 

  Helge og Rita 
Assersen 

· Gjelder Ytstebrødveien 177 
· De kommer til å miste mye av plenen 

deres på øvre plan, på sørsiden av 
huset. 

O 
O 
 

· Tatt til orientering 
· Tatt til orientering 



· Viser til at det på en illustrasjonsplan fra 
2010 er vist forstøtningsmur, men at 
det ikke er vist noen høyde på muren. 

· Høydeforskjellen fra Ytstebrødveien til 
plenen er 3-4 m. De ønsker at muren 
trekkes å langt syd som mulig, for å 
spare plen. 

· Det har de siste årene vært en betydelig 
trafikkøkning med derav følgene økt 
trafikkstøy. De ønsker at krav om 
støydempende tiltak blir vurdert. 

O 
 
 
J 
 
 
 
J  
 

 

· Tatt til orientering 

 

 

· Planforslaget legger opp til 
en forlenget mur langs 
boligområdet for å spare 
mest mulig hage 

· Dette er vurdert, men 
vegbygger har kommet til 
at støyen ikke overskrider 
gjeldende grenser 

  Jimmy Samslått · Eier et bilverksted på Ytstebrødveien 
361 

· Tomten ligger tett opp til vegen og de 
har meget liten plass til parkering som 
det er 

· Hvis det tas noe av eiendommen til 
gang- og sykkelveg, mister de 
muligheten til drift av verkstedet 

O 
O 
 
O 

· Tatt til orientering 
· Tatt til orientering 

 

· Gang- og sykkelvegen 
legges på østsiden av 
Ytstebrødveien, ikke 
behov for tiltak på aktuell 
eiendom 

  Alf Henning 
Myklebust 

· Han er eier av gnr. 5 bnr. 8 
· Ønsker at den nye gang- og sykkelvegen 

skal ha samme høyde som kjørebanen  
ettersom gang- og sykkelvegen kommer 
nærmere huset og innsynet som det 
medfører 

O 
D 

· Tatt til orientering 
· Vegbygger opplyser at 

gang- og sykkelvegen ikke 
vil bli liggende mer enn 
0,5 m høyere enn 
kjørebanen 

  Elisabeth og Arne 
Bjortjønnli 

· Huset deres Ytstebrødveien 320 ligger 
50 m fra vegen 

· Hva skjer med deres hekk som ligger 4 
m fra veiskulder? 

 

 

 

O 
 
O 
 
 
 
 
O 
 
 
 
O 
 
 

· Tatt til orientering 

 

· Vegbygger opplyser at 
dersom hekken kommer i 
konflikt med vegprosjektet 
vil grunneier få økonomisk 
erstatning 

 
· Vegbygger opplyser at 

økonomisk erstatning vil 



 

· Spør om vegbygger setter opp gjerde 
istedenfor 

 

· De ønsker å bygge carport / garasje ved 
siden av huset deres. Påvirker 
reguleringsplanen dette? 

 
 

· Spør om de får kompensasjon for det 
arealet som blir brukt 

 
J 
·  

bli gitt ved tap av eiendom 

 
· Planen vil ikke få 

bestemmelser om 
utnyttelsesgrad på 
tilliggende eiendommer  

· Vegbygger opplyser at 
økonomisk erstatning vil 
bli gitt ved tap av eiendom 

  Ole Christian og 
Ellen Christine Bøe 

· Ønsker å flytte / fjerne busskur som står 
ved deres nedkjørsel ettersom det tar 
sikt og er trafikkfarlig. Kort avstand til 
nærliggende busskur begge veier 

· Ønsker å redusere den gamle 
avkjørselen til 1,5 m bredde kun for 
fotgjengere 

 

· Ønsker at nåværende avkjørsel får 
naturlige avrundinger fra hovedvegen, 
mens bredden beholdes 

· I dag er det en 1,5 m høy voll som er 
beplantet og som skjermer dem mot Fv. 
4286. Ønsker å opprettholde en 
skjerming med et nytt steingjerde med 
samme høyde og beplanting på toppen. 
Steingjerdet må stå i stil med de andre 
steingjerdene på eiendommen.  

· Ønsker informasjon fra vegbygger om 
hvordan man vil gjøre det i forbindelse 
med at det tas dyrket mark fra 
eiendommen.  

· Fremsetter ønsker om hvordan 
asfalteringen skal utføres. 

O 
 
 
 
J 
 
 
 
 
J 
 
 
O 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 
O 

· Plassering av busskur vil 
bli gjennomgått og 
trafikksikkerhet vil være 
den viktigste faktoren her  

· Planforslaget legger opp til 
stengning av denne 
avkjørselen. Det er 
ønskelig å redusere antall 
avkjørsler og gi økt 
trafikksikkerhet 

· Synes ivaretatt i 
planforslaget 

 

· Dersom vollen blir berørt 
av tiltaket, vil grunneier få 
erstatning 

 

 

· Det er en del av prosessen 
om grunnerverv og det vil 
bli gitt kompensasjon for 

 

· Vegbygger opplyser at 
dette vil bli tatt under 



utarbeidelse av byggeplan 

  Kjell Ove Leidland · Informerer om at det er planlagt et 
boligfelt med 20 – 25 boenheter på gnr. 
7 bnr. 14 og 20. Vil bli spilt inn ved da 
kommende rullering av 
kommuneplanen 

 

 

· Det er også planlagt et boligfelt på 
sørsiden av Fv. 4286, på gnr. 7 bnr. 14. 
Planlagt 8-10 boenheter. Vil bli spilt inn 
ved da kommende rullering av 
kommuneplanen 

O 
 
 
 
 
 
O 

· Gnr. 7 bnr. 20 blir ikke 
berørt av regulerings-
planen. Det er i gjeldende 
kommuneplan ikke lagt 
inn boligfelt på denne 
eiendommen.   

· Gnr. 7 bnr. 14 blir berørt 
av reguleringsplanen. Det 
er i gjeldende 
kommuneplan ikke lagt 
inn boligfelt på denne 
eiendommen.   

           
Rådmannen vil etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene innstille på 
at planen legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring etter at det er gjort endringer i 
planbeskrivelsen.  
 
4. Presentasjon av planområdet 
Planområdet er lokalisert på Nordre Eigerøy, på og langs Fv. 4286 Ytstebrødveien på strekningen fra 
Lasteinveien til Skadberg.  

 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Det planområdet som det er søkt om regulering av er om lag 115 daa stort. 
 
Plankart nr. 1 



 
 
Plankart nr. 2 

 
 
 
Plankart nr. 3 



 
 
Plankart nr. 4 

 
 
Kjørebanen er 3,0 km lang i planområdet. 
 
5.1 Eksisterende bebyggelse 
Det finnes ingen bolighus i planområdet, men det står en nettstasjon på Skadberg som må flyttes for 
å gi plass til gang- og sykkelvegen.   
 
5.2 Planlagte bygninger og endringer 
Det legges ikke opp til at det skal bygges nye bygninger i planområdet, men en nettstasjon på 
Skadberg må flyttes. 
 
5.3 Trafikkforhold 
Reguleringsplanen legger til rette for bygging av en nærmere 3 km lang gang- og sykkelveg. Gang- og 
sykkelvegen vil gi økt trafikksikkerhet. Gang- og sykkelvegen blir for det aller meste liggende i 1,5 m 
opphøyd rabatt mot kjørebanen, eller med autovern. 



 
Gang- og sykkelvegen vil være gjennomgående i alle avkjørsler. 
 
5.4 Støy 
Deler av planområdet er utsatt for støy fra Fv. 4286 Ytstebrødveien, men ifølge vegbygger 
overskrides ikke gjeldende grenser for støy. Støysonekart finnes på slutten av vedlagt tegningshefte. 
 
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 er ikke lagt opp til parkering i planområdet. Frisikt er innarbeidet i planforslaget. 
 
6.1.2 Trafikksikkerhet 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

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

X  1 3 Grønn   

Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  
Erfaringsmessig vil bygging av gang- og sykkelveg på en sammenhengende strekning gi redusert 
ulykkesrisiko på strekningen. Dette gjelder særlig de ulykkene der myke trafikanter er involvert. 
 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Byggelinje mot vei X    Grønn  
Kollektivtilbud X    Grønn  
Det er bussholdeplasser langs hele strekningen. For det aller meste er det lagt opp til at bussen skal 
stoppe i kjørebanen.  
 
6.1.3 Vann og avløp 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vann X    Grønn  
Avløp X    Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.1.4 Fremføring av strøm m.m. 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Fremføring av strøm mv. X    Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.1.5 Avfallshåndtering 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   



Avfallsbehandling X    Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.2 Universell utforming 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Kan hensyn til 
tilgjengelighet/ 
universell utforming 
ivaretas 

X    Grønn  

Plan- og bygningsloven 2008 og TEK17 gir bestemmelser som angår universell utforming.  
 
6.3 Barn og unge / ute- og oppholdsareal 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Tilfredsstiller planen krav 
i forbindelse med barn 
og unge – lek mv. 

X    Grønn  

Område for ute- og 
oppholdsareal 

X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.4. Sikkerhet og beredskap 
6.4.1 Flom 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

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

 X     Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.4.2 Støv og støy 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Støv og støy fra industri  X   Grønn   

Støy og støv fra 
veitrafikken 

X  2 1 Grønn  

Planområdet er ikke utsatt for støy over gjeldende grenser. Støysonekart finnes på slutten av vedlagt 
tegningshefte. 
 
6.4.3 Ras 
 
Hendelse/Situasjon 

Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Masseras/-skred  X 1 1 Grønn  
Snø-/isras  X   Grønn  
Flomras  X   Grønn  
Ivaretas i detaljprosjekteringen. 
 
6.4.4 Vær og vind 
Hendelse/Situasjon Fare til Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 



stede? Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vindutsatte områder  x   Grønn  
Nedbørutsatte områder  x   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   Grønn    

Ikke kjent med spesielle forhold. Ivaretas av TEK 17. 
 
6.4.6 Høyspent, elektromagnetiske felt og elektromagnetisk stråling 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Høyspent / 
elektromagnetisk felt 

 X   Grønn  

Elektromagnetisk stråling 
(antenner mv.) 

 X   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   Grønn  
Lager av 
eksplosjonsfarlig vare 

 X   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   Grønn  
Havn, kaianlegg  X   Grønn  
Sykehus/-hjem, kirke / 
brann / politi / 
Sivilforsvar 

 X   Grønn  

Forsyning kraft, vann  X   Grønn  
Forsvarsområde / 
Tilfluktsrom 

 X   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  
Ivaretas i detaljprosjekteringen. 
 



6.5 Forurensning 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Industri  X   Grønn  
Bolig  X   Grønn  
Landbruk  X   Grønn  
Akutt forurensning  X   Grønn  
Forurenset grunn   X   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  1 1 Grønn   

Sårbar fauna / fisk / 
leveområde for 
rødlisteart 

 X     Grønn  

Inngrepsfrie områder  X   Grønn  
Det er tidligere registrert to forekomster av okerprikk (lav) innenfor planområdet, men disse ble ikke 
observert i forbindelse med ny observasjon. 
 
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  

Kulturminner er registrert og fremkommer på reguleringsplankartet. Omtalt i bestemmelsene § 2.1. 
 
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  3 2 Gul  

Gang- og sykkelvegen vil legge beslag på en del jordbruksjord. 
 
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  
En del trerekker skal ivaretas under anleggsarbeidet. Se vedlagt plan for trær som skal bevares. 
 
6.6.10 Lokalklima 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Lokalklima  X   Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.11 Miljøkonsekvenser 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Miljøkonsekvenser  X   Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.12 Forhold til naboer / tilpasning til omgivelser 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 



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

X    Grønn  

Utbyggingen vil medføre at en del jordbruksjord og hager blir tatt i bruk til gang- og sykkelveg. 
Grunneierne blir kompensert for dette. 
 
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  
Gang- og sykkelvegen vil kunne gi gunstige konsekvenser for folkehelsen ved at flere vil gå eller sykle 
istedenfor å kjøre bil. 
 
6.7 Vurdering om planen har vesentlig konsekvens for miljø og samfunn / utbyggingsavtale 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

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

 X   Grønn  

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder seg innenfor 
rammene i kommuneplanen.  
 
Rådmannen vurderer at denne planendringen ikke har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 
avvik fra kommuneplanen ikke 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 vises til utarbeidede utredninger. 
 
6.9 Rekkefølgekrav i planen 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Rekkefølgekrav for å 
sikre utbygging 

X    Grønn  

 
Det er foreslått tre rekkefølgebestemmelser i forslaget til reguleringsbestemmelser. Det gjelder 
automatisk fredede kulturminner, massedisposisjonsplan og krav om dokumentasjon før 
igangsetting. 
 
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 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 i hovedsak slik dokumentene 
nå foreligger, men med en justering av kap. 1 i planbeskrivelsen. 
 
Administrasjonens vurderinger: 
Innarbeidet i overstående tekst. 
 
Universell utforming: 
Ivaretas i TEK 17. 
 
Folkehelse: 
En nesten 3 km lang ny gang- og sykkelveg vil være positiv for folkehelsen både av hensyn til 
trafikksikkerhet og at en del bilkjøring kan erstattes med gange eller sykling. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen for Eigersund kommune. 
 
 
Alternativt forslag til vedtak:  
Forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv. 4286 Ytstebrødveien på strekningen 
fra Lasteinveien til Skadberg med bestemmelser datert den 17.07.20, plankart datert den den 
08.07.20, planbeskrivelse datert den 01.07.20 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring 
etter at følgende endringer er gjort: 
 

1. På reguleringsplankartet: 

 
2. I reguleringsbestemmelsene: 

 
 
           



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 
773051 20120001-02 Planbestemmelser.pdf 
773052 20120001- 02 plankart.pdf 
773053 20120001-02 Planbeskrivelse.pdf 
773054 20120001-02 ROS-analyse.pdf 
773297 20120001-02 Trær som skal beveres_Part1 
773298 20120001-02 Trær som skal beveres_Part2 
773299 20120001-02 Tegningshefte.pdf 
773063 Uttalelse til oppstart av arbeid med endring av detaljregulering for g/s-vei langs fv. 

65 Ytstebrødveien, Lasteinveien - Skadberg 
773064 Uttalelse til detaljregulering gang og sykkelvei langs Fv. 65 - Eigerøy 
773055 Uttalelse vedrørende kulturminne, krav om arkeologisk registering, 

detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fv. 4286 Ytstebrødveien, Lasteinveien 
– Skadberg 

773056 Kommentarer - detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fv. 4286 
Ytstebrødveien, Lasteinveien – Skadberg 

773057 Kommentarer - detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fv. 4286 
Ytstebrødveien, Lasteinveien – Skadberg 

773058 Kommentarer - detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fv. 4286 
Ytstebrødveien, Lasteinveien – Skadberg 

773059 Kommentarer - detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fv. 4286 
Ytstebrødveien, Lasteinveien – Skadberg 

773060 Kommentarer - detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fv. 4286 
Ytstebrødveien, Lasteinveien – Skadberg 

773061 Kommentarer - detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fv. 4286 
Ytstebrødveien, Lasteinveien – Skadberg 

773062 Kommentarer - detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fv. 4286 
Ytstebrødveien, Lasteinveien – Skadberg 

 
 
 


