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Saksnummer Utvalg Møtedato 
132/20 Planteknisk utvalg 19.10.2020 
112/20 Kommunestyret 26.10.2020 
 
 
Detaljreguleringsplan for området ved Gamleveien skole gnr. 46 bnr. 85 mfl. 
Andre gangs behandling 
 
Sammendrag:  
Forslag til detaljreguleringsplan for området ved Gamleveien skole gnr. 46 bnr. 85 mfl. har vært ute 
til offentlig ettersyn og høring. Det er to gjeldende reguleringsplaner som delvis dekker dette 
planområdet; Reguleringsplan for Havsøyområdet (1-2) og Duganeveien (1-13) 
 
Formålet med planarbeidet er å utvide skoleområdet. Det legges til rette for utvidelse av skole-
bygningen, samt bedring av parkeringsforholdene for ansatte og besøkende. Når skolebygningen 
utvides mot vest, flyttes Gamleveien mot vest langs skoleområdet.  
  
En vurderer at planen i hovedsak ivaretar de hensynene som er sentrale når det gjelder denne type 
reguleringsplaner. Tiltakshaver har i planen søkt å finne en hensiktsmessig avveining mellom fordeler 
og ulemper slik at utbyggingen vil ivareta hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en tilfreds-
stillende måte. Det kom inn uttalelser fra syv offentlige instanser  og to private merknader i 
forbindelse med at reguleringsendringen var på offentlig ettersyn og høring.  
Rådmannen anbefaler at reguleringsplanen blir vedtatt i hovedsak slik dokumentene nå foreligger, 
men med justering i reguleringsbestemmelsene. 

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Forslag til detaljreguleringsplan for området ved Gamleveien skole gnr. 46 bnr. 85 mfl. med 
bestemmelser datert den 29.01.20, plankart datert den 29.01.20, planbeskrivelse revidert den 
27.05.20 vedtas med følgende endringer: 
 

1. I reguleringsbestemmelsene: 
a. I § 2.7 strykes kravet til parkeringsplass for lager. 
b. I § 2.7 endres det fra 0,2 parkeringsplass per elev for sykkel til 0,5 

parkeringsplass. Det føyes til at minst 50 % av sykkelparkeringsplassene skal være 
overbygget 

 



Samtidig oppheves de delene av følgende reguleringsplaner som dekkes av ny reguleringsplan: 
Reguleringsplan for Havsøyområdet (1-2) og Duganeveien (1-13). 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 

 
Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret 
 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 19.10.2020 
 
PTU - behandling: 
Votering: 
Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
 
PTU-132/20 vedtak: 
 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret 
Forslag til detaljreguleringsplan for området ved Gamleveien skole gnr. 46 bnr. 85 mfl. med 
bestemmelser datert den 29.01.20, plankart datert den 29.01.20, planbeskrivelse revidert den 
27.05.20 vedtas med følgende endringer: 

1. I reguleringsbestemmelsene: 
   a. I § 2.7 strykes kravet til parkeringsplass for lager. 
   b. I § 2.7 endres det fra 0,2 parkeringsplass per elev for sykkel til 0,5 parkeringsplass. Det 
føyes til at minst 50 % av sykkelparkeringsplassene skal være overbygget 
 

Samtidig oppheves de delene av følgende reguleringsplaner som dekkes av ny reguleringsplan: 
Reguleringsplan for Havsøyområdet (1-2) og Duganeveien (1-13). 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Møtebehandling fra Kommunestyret 26.10.2020 
 
KS - behandling: 
Votering: 
Innstilling fra planteknisk utvalg enstemmig vedtatt. 
 
 
 
KS-112/20 vedtak: 
 
Forslag til detaljreguleringsplan for området ved Gamleveien skole gnr. 46 bnr. 85 mfl. med 
bestemmelser datert den 29.01.20, plankart datert den 29.01.20, planbeskrivelse revidert den 
27.05.20 vedtas med følgende endringer: 
1. I reguleringsbestemmelsene: 
a. I § 2.7 strykes kravet til parkeringsplass for lager. 



 b. I § 2.7 endres det fra 0,2 parkeringsplass per elev for sykkel til 0,5 parkeringsplass. Det føyes til 
at minst 50 % av sykkelparkeringsplassene skal være overbygget 
 
Samtidig oppheves de delene av følgende reguleringsplaner som dekkes av ny reguleringsplan: 
Reguleringsplan for Havsøyområdet (1-2) og Duganeveien (1-13). 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
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 innstiller til Kommunestyret som fatter vedtak i saken. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Planteknisk utvalg behandlet reguleringsendringen første gang den 22.06.20: 
 
PTU-090/20 vedtak: 
 

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

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

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Presentasjon av planområdet 

1. Planstatus for området 

Planområdet ligger inne i det stiplede rektangelet:  
 

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


 
 
Planområdet er lokalisert på Havsøy. 
   
1.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er vist som eksisterende boligområde i gjeldende kommuneplan. 
 

 
 
 
1.2 Reguleringsplan 
Det er to gjeldende reguleringsplaner som dekker planområdet.  
 



 
Del av Reguleringsplan for Havsøyområdet (1-2) 
 

 
Reguleringsplan for Duganeveien (1-13). 
 
2. Presentasjon av planforslaget 

 
Planområdet er om lag 5,2 daa.   
 
Dette arealet foreslås regulert til undervisning, frittliggende småhusbebyggelse, kjøreveg, fortau, 
gangvei og parkeringsplasser. 
 



 
 
2.1 Eksisterende bebyggelse 
Det er fire boligbygninger og en skolebygning i planområdet i dag. Det er foreslått å rive tre bolighus 
som eies av tiltakshaver. 
 
2.2 Planlagte bygninger og endringer 
Det legges opp til at nordre del av skolebygningen kan rives og erstattes med en større bygning, samt 
at Gamleveien legges litt om på en strekning og derved gjør plass for en utvidelse av skolebygningen 
mot vest. 
 
2.3 Trafikkforhold 
Trafikkforholdene i Gamleveien er til dels utfordrende pga. at det ikke er fortau og kjørebanen for 
det meste er smal (4,0 – 4,8 m).  
 
2.4 Støy 
Ingen deler av planområdet er utsatt for trafikkstøy. Ivaretas i reguleringsbestemmelsene § 2.4. 
 
3.  Hensikt med omreguleringen 
Det legges opp til at deler av skolebygningen kan rives og erstattes med en større bygning, samt at 
Gamleveien legges litt om på en strekning og derved gjør plass for en utvidelse av skolebygningen 
mot vest. Kjørebanen utvides til 5,0 m på strekningen fra nord for BFS 1 og med breddeutvidelse i de 
krappe kurvene. Det reguleres inn 2,3 m bredt fortau på mesteparten av strekningen. 
 
4.  Forhold til overordnete planer 
Planforslaget er ikke i tråd med overordnete planer. Dette forholdet forutsettes rettet opp ved 
kommende rullering av kommuneplanens arealdel. 
 
5. Første gangs behandling 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Planteknisk utvalg den 22.06.20, sak 090/20. Utvalget 



vedtok å fremme saken og sende planen på høring og legge den ut til offentlig ettersyn slik den ble 
fremmet. 
 
Høring og offentlig ettersyn 
Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet fra den 01.07.20 til den 01.09.20 og sendt på 
høring til berørte grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter med brev den 26.06.20 og 
gjort kjent gjennom annonse i Dalane Tidende den 01.07.20 og ble tilgjengelig på kommunens 
hjemmesider, med frist for merknader den 01.09.20. 
 
Det kom inn uttalelse fra syv offentlige instanser og to fra private parter. 
 
6. Innsendte merknader 
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 
Offentlige merknader 
1 Rogaland fylkeskommune, regionalplanavd. Merknader J / O 
2 Fylkesmannen i Rogaland Merknader J / N / O 
3 Statens vegvesen Ingen merknader O 
4 NVE Merknader J / O 
5 Felles brukerutvalg Merknader O 
6 Seksjon vann og avløp Merknader J 
7 Eigersund idrettsråd Merknader N / O 
 
Private merknader 
8 Brit Marie Bauge Merknader N / O 
9 Mads og Karoline Hetland Aakvik Merknader O 
 
Offentlige uttaler 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 
 
 Rogaland 

fylkeskommune, 
regionalplanavd. 

· Er i utgangspunktet skeptisk til det 
foreslåtte plangrepet.  

· Planen sikrer ikke et godt uteoppholds-
område, det legges opp til økning i 
bilparkering og for lite sykkelparkering. I 
tillegg fører omlegging av vegen til 
negative konsekvenser for boliger i 
området. 

· Mener at det er for lite uteoppholdsareal 
og viser til retningslinjer som tilsier minst 
30 m2 per elev.  

· Et kompenserende tiltak kan være økt 
kvalitet på eksisterende 
uteoppholdsarealer og tilleggsarealer.  

· Gir faglig råd om at uteoppholdsarealene 
økes og at det stilles strenge krav til 
kvaliteten på disse områdene. 

· Er skeptisk til 20 parkeringsplasser ved 
skolen. Ber kommunen vurdere om 
antallet parkeringsplasser kan reduseres 
og arealet omdisponeres til 
uteoppholdsareal. 

O 
 
O 
 
 
 
 
 
O 
 
 
O 
 
 
 
O 
 
 
O 
 
 

· Tas til orientering 

 

· Se kap. 10 og forslag til 
vedtak. 

 
 

 
· Se kap. 10 



· Gir faglig råd om at antallet sykkelplasser 
økes i tråd med kommuneplanens 
bestemmelser. 

· Anbefaler at kommuneplanens arealdel 
endres i samsvar med eksisterende bruk 
ved neste rullering. 

J 
 
J 

 

 

· Se kap. 10 

 

 

 

· Se kap. 10 

 

 

· Se kap. 10 

 

 

· Se forslag til vedtak 



 

 

· Vil bli foreslått justert ved 
kommende rullering av 
kommuneplanen 

 Fylkesmannen i 
Rogaland 

· Viser til sine merknader til 
oppstartvarselet der de påpekte god 
kvalitet på uteoppholdsarealer og 
trafikksikker tilkomst til skolen.  

· Mener at det burde vært vurdert andre 
grep i planen for å oppnå en bedre 
løsning for skoleområdet, totalt sett. 

· Savner en kvalitetsheving av skolens 
uteområder. 

· Planen har ikke bestemmelser om krav til 
størrelse, kvalitet og funksjoner på 
skolens uteoppholdsareal. 

· Skolen har en relativt liten skolegård. En 
del av utvidelsen burde benyttes til 
skolegård. 

· Gir faglig råd om å finne løsninger som 
gjør at utearealet kommer i tråd med 
anbefalingene i anbefalingene for nye 
skoler. 

· Dersom dette ikke lar seg gjøre, må det 
utarbeides kompenserende tiltak. 

· Det er kommunelegen som gir 
godkjenning av skoler og det er ikke 
opplagt at kommunelegen vil gi en slik 
godkjenning dersom utearealet er for lite 
eller regnes som uegnet. 

· Kommenterer trafikksituasjonen, som vil 
bli noe bedre.  Det blir mye restareal som 
følge av omleggingen av Gamleveien. 

· Omleggingen av Gamleveien medfører 
riving av eksisterende bebyggelse og et 
brudd av gatestrukturen.  

· Nevner stenging av Gamleveien for 
gjennomkjøring ved skolen som en 
mulighet og hvilke fordeler en slik løsning 
ville medføre. 

· Anbefaler at det ikke kreves 
parkeringsplasser for lager på skolen. 

· Mener at plankartet viser flere 
parkeringsplasser enn det som skal 
opparbeides ihht. regulerings-
bestemmelsene. 

O 
 
 
 
O 
 
 
O 
 
 
O 
 
 
O 
 
O 
 
 
O 
 
 
O 
 
 
 
O 
 
 
O 
 
 
N 
 
 
 
J 
 
 
O 

· Tas til orientering 

 

 

 

· Se kap. 10 

 

 

· Se kap. 10 

 

· Se kap. 10 

 



· Mener at det ikke er behov for å øke 
antall parkeringsplasser fra dagens 
situasjon. 

· Gir faglig råd om at antall 
parkeringsplasser i planen reduseres. 

· Gir faglig råd om å øke antall 
parkeringsplasser for sykler. 

· Planen bør stille krav til lokalisering og 
overbygning av sykkelparkeringsplasser. 

 
 
O 
 
 
O 
 
J 
 
O 

 
· Se kap. 10 

 

 

· Se kap. 10 

 

 

· Se kap. 10 

 

· Kommuneoverlegen har 
hatt planforslaget på høring, 
men har ikke kommet med 
merknader 

 
· Se kap. 10 

 

 

· Tas til orientering 



 

 

· Se kap. 11 

 

 

 

· Se forslag til vedtak 

 

 

· Tas til orientering 

 

 

· Se kap. 10 



 

· Se kap. 10 

 
· Se forslag til vedtak 
· Se forslag til vedtak 

 NVE · Viser til statlige planretningslinjer for 
klimatilpasning. 

· Det er viktig å kartlegge den helhetlige 
overvannssituasjonen før tiltaket og om 
tiltaket medfører endringer som kan 
påføre andre skader. 

· Anbefaler at før planen vedtas blir avklart 
hvilke områder som skal håndtere 
overvannet og at disse blir merket av på 
plankartet som hensynssone med 
tilhørende bestemmelser. 

O 
 
 
J 
 
 
 
J 

· Tas til orientering 

 

· Reguleringsbestemmelsene 
§ 2.6 stiller krav til plan for 
overvannsløsning ved 
søknad om tillatelse til 
tiltak. 

 
· Situasjonen før og etter 

utbygging har tilnærmet lik 
for andel harde flater, slik at 
flomveiene vil være 
tilnærmet de samme etter 
utbygging som før. I dag 
infiltreres overvann i 
grunnen og ledes til 
kummer i veien og 
skolegården. 

 Felles 
brukerutvalg 

· Støtter planteknisk utvalgs vedtak om å 
sende planforslaget på høring og offentlig 
ettersyn. 

O · Tas til orientering 

 Seksjon vann og 
avløp 

· Det ligger en gammel vannledning og en 
felles spillvann-/ overvannledning i veien. 
Ledningene kan ikke ligge under planlagt 
ny bebyggelse og må av den grunn legges 
om samtidig som veien legges om. 

J · Det har vært møte mellom 
tiltakshaver og seksjon vann 
og avløp der det er 
opprettet dialog for å finne 
gode løsninger på disse 
forholdene 

 Eigersund 
idrettsråd 

· Idrettsrådet er positiv til planen. 
Sikkerheten synes ivaretatt på en god 
måte, bl.a. ved at gangatkomsten til 
Nyeveien opprettholdes. 

· Dersom det er mulig, bør planen utvides 
med tanke på forlengelse av fortau. 

O 
 
 
 
N 

· Tas til orientering 

 

 



 

· Det er ikke hensiktsmessig å 
utvide planområdet nå. 

Private merknader 
 Brit Marie 

Bauge 
· Skriver om Gamleveiens historie. 
· Imot at Gamleveien legges om. 
· Skoleeier burde vurdere «Gruå» som 

lokalisering av skole, eller oppkjøp av de 
to eiendommene nedenfor skolen. 

· Spør om nybygget kan fjernes dersom 
elevtallet synker. 

· For de som bor på høyden er Gamleveien 
fra Hestvad bru den veien de benytter når 
veiene er glatte.  

· Etter at deler av Nyeveien er blitt 
miljøgate, er den ikke egnet for 
gjennomkjøring. Det medfører større 
trafikk på de andre veiene. 

· Oppfordrer PTU til å tenke langsiktig. 
· Gamleveien bør bevare sitt rette løp. Den 

er verneverdig. 

O 
O 
N 
 
 
N 
 
O 
 
 
O 
 
 
O 
 
O 

· Tas til orientering 
· Tas til orientering 
· Anses ikke som en 

hensiktsmessig løsning 

 

· Inngår ikke i en 
reguleringsplan 

· Tas til orientering 

 

 

· Tas til orientering 

 

 

· Tas til orientering 
· Tas til orientering 

 Mads og 
Karoline 
Hetland Aakvik 

· Eier Eigersundveien 4. Kjøpte 
eiendommen i februar 2019. 

· Har ikke mottatt informasjon eller innkalt 
til møte, slik andre naboer er blitt. 

 

· Er i utgangspunktet positiv til planene, så 
lenge de neste to kulepunktene blir 
ivaretatt. 

· Ventilasjonsanlegget erstattes av et 
mindre støyende anlegg og plasseres på 
en måte. 

 

· De deler avløp med eiendommene som 

O 
 
O 
 
 
O 
 
 
O 
 
 
 
 
 
O 
 
 
 

· Tas til orientering 

 

· De har mottatt informasjon 
om befaring og om 
utlegging av planen til 
offentlig ettersyn 

· Tas til orientering 

 

 

· Inngår ikke i regulerings-
planen. Ventilasjons-



skal rives. Forventer at tiltakshaver sørger 
for å videreføre denne påkoblingen for 
egen regning. 

· Forventer også tiltakshaver ivaretar 
muren mellom eiendommene. 

· De er sterkt mot et forslag om å innføre 
gjennomkjøringsforbud i Gamleveien, 
ettersom det vil medføre økt trafikk i 
Eigersundsveien.  

O 
 
O 
 

anlegget må tilfredsstille 
gjeldende støyforskrifter 

 

· Privatrettslig forhold som 
ikke inngår i 
reguleringsplanen 

 
 

· Privatrettslig forhold som 
ikke inngår i 
reguleringsplanen 

· Se kap. 11 

 
Innsigelser 
Det foreligger ingen innsigelser. 
 
7. Lovhjemler 
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for Kommunestyret til vedtak.  
 
8. Vurdering 
Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn i denne type planer.  
 
9. 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. 
 
9.1 Teknisk infrastruktur 
 
9.1.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Parkeringsdekning  x    Grønn  
Adkomst til alle aktuelle 
deler av planområdet  

X    Grønn  

Frisikt X    Grønn  
Kryssutforming i samsvar 
med normaler 

X    Grønn  

Frisiktsoner er i nødvendig grad vist i planen. Ifølge reguleringsbestemmelsene § 2.7 skal det være 
0,5 parkeringsplass per ansatt, pluss 1 parkeringsplass per 100 m2 lager. Av hensyn til bruk av skolen 
til møter mv. utenom skoletiden, er det vist 20 parkeringsplasser til sammen på de to 
parkeringsområdene. I tillegg skal det være 0,2 sykkelplass per elev. Se forslag til vedtak. 
 
9.1.2 Trafikksikkerhet 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

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

X  1 3 Grønn   

Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  
 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Byggelinje mot vei X    Grønn  
Kollektivtilbud X    Grønn  
Det er bussholdeplasser på Fv. 44 og Rv. 426. Planområdet ligger 1 km gangavstand fra 
jernbanestasjonen.  
 
9.1.3 Vann og avløp 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vann X    Grønn  
Avløp X    Grønn  
Behov for å legge om ledninger når vegen flyttes. 
 



9.1.4 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. 
 
9.1.5 Avfallshåndtering 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Avfallsbehandling X    Grønn  
Ivaretas av DIM. 
 
9.2 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.  
 
9.3 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. 
 
9.4. Sikkerhet og beredskap 
9.4.1 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. 
 
9.4.2 Støv og støy 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Støv og støy fra industri  X 1 1 Grønn   

Støy og støv fra 
veitrafikken 

 X 1 1 Grønn  

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



9.4.3 Ras 
 
Hendelse/Situasjon 

Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Masseras/-skred  X 1 1 Grønn  
Snø-/isras  X 1 1 Grønn  
Flomras  X 1 1 Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.4.4 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. 
 
9.4.5 Radon 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Radongass  X 1 1 Grønn    

Ikke kjent med spesielle forhold. Ivaretas av TEK 17. 
 
9.4.6 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.  
 
9.4.7 Brann- og eksplosjonsfare 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Risikofylt industri mv.  X 1 1 Grønn  
Lager av 
eksplosjonsfarlig vare 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
9.4.8 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. 
 
9.4.9 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. 
 
9.5 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. 
 
9.6 Viktige hensyn og arealinteresser 
9.6.1 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. 
 
9.6.2 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. 
 
9.6.3 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. 
 



9.6.4 Kulturminner/kulturmiljø 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Kulturminne/-miljø/ 
SEFRAK 

 x    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.6.5 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. 
 
9.6.6 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. 
 
9.6.7 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.  
 
9.6.8 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. 
 
9.6.9 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. 
 
9.6.10 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. 
 
9.6.11 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. 
 
9.6.12 Forhold til naboer / tilpasning til omgivelser 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Konsekvenser for 
naboer 

X  4 1 Gul  

Tilpasning til 
eksisterende omgivelser 

X    Grønn  

Både omlegging av Gamleveien og utvidelse av bygninger vil medføre konsekvenser for naboene, 
men konsekvensene anses ikke som uakseptable. 
 
9.6.13 Sol og skygge 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Sol og skygge X    Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. I planbeskrivelsen punkt 5.2.2 er det utarbeidet skyggediagrammer. 
 
9.6.14 Sosial infrastruktur 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Skole X    Grønn  
Barnehage X    Grønn  
Ingen nye boligbygninger er planlagt i planområdet. Avstanden til nærmeste skole er kort! 
 
9.6.15 Folkehelse 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Folkehelse x     Grønn  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9.7 Vurdering om planen har vesentlig konsekvens for miljø og samfunn / utbyggingsavtale 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

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

 X   Grønn  

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder seg innenfor 



rammene i kommuneplanen.  
 
Rådmannen vurderer at denne planendringen ikke har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 
heller ikke at eventuelle avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
 
9.8 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.  
 
9.9 Rekkefølgekrav i planen 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Rekkefølgekrav for å 
sikre utbygging 

X    Grønn  

 
Det er foreslått ett rekkefølgekrav i forslaget til reguleringsbestemmelser. Det gjelder krav om 
opparbeidelse av kjøreveg, fortau, parkering og annen veggrunn det kan gis midlertidig brukstillatelse 
eller ferdigattest for bygning på skoleområdet. 
 
10. Uteoppholdsareal og parkering 
Etter administrasjonen vurdering representerer plandokumentene slik de nå foreligger en bra 
balanse mellom de mange hensyn og behov som man må ta i denne saken. 
 
Uteoppholdsarealet vil ikke bli redusert som følge av den foreslåtte reguleringsendringen, så 
forholdene for elevene vil ikke bli dårligere enn det de er i dag. 
 
I avsnitt 5.2.7 i planbeskrivelsen argumenteres det for hvorfor planen legger opp til 20 
parkeringsplasser. Årsaken til at antallet er så pass høyt, er for å bøte på den belastningen parkering 
ved skolen bl.a. ved skolestart og –slutt, foreldremøter og andre arrangementer påfører nabolaget. 
 
Skolens reelle parkeringsbehov gjennom en vanlig skoledag er langt mindre enn 20 plasser. For tiden 
er det om lag fem ansatte som til daglig er avhengige av bil. I skoletiden vil de ansatte i hovedsak 
parkere i SPP 2, mens SPP 1 vil fungere som gjesteparkering, snuplass for skolerute / taxier og 
foreldre som bringer og henter elevene. 
 
Skolen ønsker at arealet SPP 1 tilrettelegges for sambruk, slik at elevene kan bruke dette arealet som 
rekreasjonsområde i skoletiden. Dette kan ordnes ved bruk av flyttbare innretninger, så som 
volleyballnett, basketballkurver og fotballmål. 
 
Skolen anser dette som en attraktiv løsning ettersom det blir tilført areal for uteopphold, samtidig 
som man sikrer parkering for foreldre på ettermiddagstid og kveldstid. Skolen er som kjent en kristen 
privatskole og den har elever som bor relativt spredt i kommunen og regionen. Denne skolen er 
derved noe mer utsatt for privatbilisme enn skoler som i hovedsak betjener nærområdet. Med 
opparbeidede parkeringsplasser vil ikke nærmiljøet bli belastet med gjesteparkering i gateløpet. 
 



Det er mulig å øke antall parkeringsplasser for sykler. Det er allerede planlagt parkering under tak for 
en del av syklene. Se forslag til vedtak. 
 
11. Stengning av Gamleveien for gjennomkjøring? 
I uttalelsen fra Fylkesmannen blir muligheten for å stenge Gamleveien for gjennomkjøring forbi 
skolen nevnt.  
 
Administrasjonen vil sterkt fraråde at man løser en utfordring på ett sted på Hafsøy ved å stenge en 
av vegene for gjennomkjøring. En slik stengning vil ikke medføre redusert trafikk totalt sett på 
Hafsøy, så resultatet av en slik stengning vil med stor sannsynlighet være at det blir økt trafikk 
gjennom nærliggende boliggater, noe som ikke er ønskelig. Dersom det skal gjennomføres tiltak som 
stenger noen veger for gjennomkjøring eller lignende tiltak på Hafsøy, må det først gjennomføres en 
grundig trafikkanalyse for hele Hafsøy. «Alt henger sammen med alt!» 
 
12. Oppsummering og konklusjon 
 
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene som er 
sentrale når det gjelder denne type reguleringsplaner. En vurderer at tiltakshaver har søkt å finne en 
hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der en har forsøkt å ivareta hensynet til 
omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. 
           
Rådmannen anbefaler at forslaget til reguleringsplan vedtas i hovedsak slik plandokumentene nå 
foreligger, men med justering i reguleringsbestemmelsene. 
 
Administrasjonens vurderinger: 
Innarbeidet i ovenstående. 
 
Universell utforming: 
Ivaretatt i plan- og bygningsloven og TEK 17. 
 
Folkehelse: 
Ivaretatt. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 
 
 
Alternativt forslag til vedtak:  
Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret: 
Forslag til detaljreguleringsplan for området ved Gamleveien skole gnr. 46 bnr. 85 mfl. med 
bestemmelser datert den 29.01.20, plankart datert den 29.01.20, planbeskrivelse revidert den 
27.05.20 vedtas slik dokumentene nå foreligger. 
 
Samtidig oppheves de delene av følgende reguleringsplaner som dekkes av ny reguleringsplan: 
Reguleringsplan for Havsøyområdet (1-2) og Duganeveien (1-13). 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
 
Dokumenter vedlagt utsendelsen: 



 
 
Dokumenter unntatt offentlighet vedlagt utsendelsen (Sendes kun til møtende medlemmer): 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
785904 19840003-01 Gamleveien skole - Bestemmelser 
785905 19840003-01 Gamleveien skole - Plankart 
785906 19840003-01 Gamleveien skole - Planbeskrivelse_rev270520 
785911 Uttalelse detaljregulering Gamleveien skole gnr. 46 bnr. 85 m.fl. 
785913 Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av plan-ID 19840003-01 - detaljregulering 

område ved Gamleveien skole gnr. 46 bnr. 85 m.fl. Eigersund 
785909 Uttalelse detaljreguleringsplan for området ved Gamleveien skole - gnr. 46 bnr. 85 

m. fl. 
785914 NVEs uttalelse - offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan for området ved 

Gamleveien skole gnr. 46 bnr. 85 m.fl. 
785908 Høringsuttalelse fra felles brukerutvalgs arbeidsutvalg - detaljreguleringsplan for 

området ved Gamleveien skole gnr. 46 bnr. 85 mfl. 
785912 Uttalelse reguleringsplan - Gamleveien skole 
785910 Reguleringsplaner - kommentarer - Gamleveien skole, Stapnes hytteområde og 

Sandbekkveien 20 
785907 Høringsuttalelse - detaljreguleringsplan for området ved Gamleveien skole gnr. 46 

bnr. 85 m.fl. 
785915 Merknad detaljreguleringsplan gnr. 46 bnr. 85 m. fl. 
 
 
 


