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Detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Fv. 4286 Ytstebrødveien. 
Lasteinveien - Skadberg. Andre gangs behandling 
 
Sammendrag: 
Forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv. 4286 Ytstebrødveien  på strekningen 
Lasteinveien – Skadberg har vært ute på offentlig ettersyn og høring. Det er en gjeldende 
reguleringsplan for mesteparten av planområdet: GS-veg langs Fv. 65, Ytstebrødveien. 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. I denne reguleringsplanen er det i tillegg tatt med skråningsutslag og midlertidig bygge- og 
anleggsområde. 
 
Det er vedlagt to sett med plankart: De plankartene som var på høring, datert den 08.07.20 og 
justerte plankart som viser de endringene som utbygger foreslår etter høringsrunden, datert den 
05.11.20. 
 
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 13 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 noen justeringer av plankartet og i reguleringsbestemmelsene. 

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv. 4286 Ytstebrødveien på strekningen 
Lasteinveien - Skadberg med bestemmelser datert den 17.07.20, plankart datert den 08.07.20, 
planbeskrivelse revidert den 22.07.20 vedtas med følgende endringer: 

1. På reguleringsplankartet: 
a. På Ytstebrødveien 320 forlenges SKV 7 helt inn til det som er opparbeidet 

uteområde i dag og i avkjørselen til SKV 7 avrundes hjørnene, jf. vedlagt revidert 



plankart, datert den 05.11.20. 
b. Ved Ytstebrødveien 240 legges kjørevegen og derved gang- og sykkelvegen litt 

lenger mot vest for å øke avstanden til bolighuset, jf. vedlagt revidert plankart, 
datert den 05.11.20. 

c. Ved Ytstebrødveien 286 blir det mur og rekkverk langs gang- og sykkelvegen for å 
øke plassen foran garasjen, jf. vedlagt revidert plankart, datert den 05.11.20. 

Det vil si at justerte kart datert den 05.11.20 vedtas. 

2. I reguleringsbestemmelsene: 
d. § 3.2 Annen veggrunn får følgende tilføyelse: «Planområdet skal ikke ha en 

bredere rabatt enn 1.5 meter, med unntak av tre plasser hvor det er behov for 
tilpasning av eksisterende tilbud for myke trafikanter. Dette er for SVG59, SVG58 
og SVG94 (profil 1200-1525) og SVG2 (profil 2975-3025).» 

e. § 4.1 endres til følgende: «Før iverksettingen av tiltak i henhold til planen skal det 
foretas arkeologisk gransking av de berørte delene av de automatisk fredete 
kulturminnene Id 247018, 14562, 247023, 249355, 247058, 247064, 247082, 
53546, 247097, 247099, 247105, 247106, 247117 og 247121 som er markert som 
bestemmelsesområde nr. #1, #2, #4, #7, #10, #13, #15-18, #20-21, #23 og #25 i 
plankartet. Det skal tas kontakt med Rogaland fylkeskommune, Seksjon for 
kulturarv i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den 
arkeologiske granskingen kan fastsettes. 

f. § 5.1 endres til følgende: «Før igangsetting av anleggsarbeid innenfor hvert nærmere 
definerte byggetrinn skal det for de kulturminnene som ligger innenfor hvert byggetrinn 
settes opp anleggsgjerde i stål langs plangrensen, der denne følger grensen for de 
resterende delene av Id247121, 247124, 247117, 247106, 247105 (sammenhengende 
gjerde fra pel 700 til pel 800 ved 247106 og 247105), 247099, 247082, 247077, 247064, 
247062, 247058, 249355, 247023, 247037 og 247018. Id14563 og id14562 må også 
markeres med anleggsgjerde i stål langs plangrensen, og id65393 skal inngjerdes langs 
sin sikringssone, før iverksetting av tiltak i henhold til plan i det aktuelle byggetrinnet. 

For Id 247037, 247052, 247055, 247060, 247062, 247077,247102, 247114, og 247124 
markert som bestemmelsesområde nr. #5-6, #8-9, #12, #14, #19, #22 og #24 kan tiltak i 
henhold til plan gjennomføres uten ytterligere arkeologisk gransking. 
Hvis utbygging i henhold til plan deles opp i flere byggetrinn gis det dog anledning til å 
dele opp gjennomføringen av de arkeologiske utgravningene i etapper som omfatter de 
kulturminnene som ligger innenfor hvert nærmere definerte byggetrinn. 
Kulturminnemyndighetene skal i så tilfelle si seg enig i defineringen av byggetrinn. Det 
skal tas kontakt med Rogaland fylkeskommune, Seksjon for kulturarv i god tid før tiltak 
innen hvert byggetrinn skal gjennomføres, slik at omfanget av den arkeologiske 
granskingen kan fastsettes. Etter at den arkeologiske granskingen er gjennomført, kan 
arealet benyttes til de underliggende formål vist i planen. Hvis kulturminnemyndighetene 
ikke kan si seg enig i defineringen av byggetrinn, må den arkeologiske granskingen av 
samtlige berørte automatisk fredete kulturminner være sluttført, før tiltak i henhold til 
plan kan gjennomføres. 

f. § 5.1 endres til følgende: «Før igangsetting av anleggsarbeid innenfor hvert nærmere definerte 
byggetrinn skal det for de kulturminnene som ligger innenfor hvert byggetrinn settes opp 
anleggsgjerde i stål langs plangrensen, der denne følger grensen for de resterende delene av 
Id247121, 247124, 247117, 247106, 247105 (sammenhengende gjerde fra pel 700 til pel 800 ved 
247106 og 247105), 247099, 247082, 247077, 247064, 247062, 247058, 249355, 247023, 247037 og 
247018. Id14563 og id14562 må også markeres med anleggsgjerde i stål langs plangrensen, og 
id65393 skal inngjerdes langs sin sikringssone, før iverksetting av tiltak i henhold til plan i det 
aktuelle byggetrinnet. 

Inngjerdingen skal skje skånsomt, og i samråd med Rogaland fylkeskommune, Seksjon for 



kulturarv. Gjerdet skal tas ned umiddelbart etter at anleggsarbeidet er ferdig». 
Samtidig oppheves følgende reguleringsplan som dekkes av ny reguleringsplan: Reguleringsplan GS-
veg langs Fv. 65 Ytstebrødveien. 

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

Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 07.12.2020 
 
PTU - behandling: 
Votering: 
Administrasjonens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
 
PTU-167/20 vedtak: 
 
Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret: 

Forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv. 4286 Ytstebrødveien på 
strekningen Lasteinveien - Skadberg med bestemmelser datert den 17.07.20, plankart datert den 
08.07.20, planbeskrivelse revidert den 22.07.20 vedtas med følgende endringer: 
 

1. På reguleringsplankartet: 
 

a. På Ytstebrødveien 320 forlenges SKV 7 helt inn til det som er opparbeidet 
uteområde i dag og i avkjørselen til SKV 7 avrundes hjørnene, jf. vedlagt 
revidert plankart, datert den 05.11.20. 

b. Ved Ytstebrødveien 240 legges kjørevegen og derved gang- og sykkelvegen litt 
lenger mot vest for å øke avstanden til bolighuset, jf. vedlagt revidert 
plankart, datert den 05.11.20. 

c. Ved Ytstebrødveien 286 blir det mur og rekkverk langs gang- og sykkelvegen 
for å øke plassen foran garasjen, jf. vedlagt revidert plankart, datert den 
05.11.20. 

 
Det vil si at justerte kart datert den 05.11.20 vedtas. 

2. I reguleringsbestemmelsene: 
 

d. § 3.2 Annen veggrunn får følgende tilføyelse: «Planområdet skal ikke ha en 
bredere rabatt enn 1.5 meter, med unntak av tre plasser hvor det er behov for 
tilpasning av eksisterende tilbud for myke trafikanter. Dette er for SVG59, 
SVG58 og SVG94 (profil 1200-1525) og SVG2 (profil 2975-3025).» 

e. § 4.1 endres til følgende: «Før iverksettingen av tiltak i henhold til planen skal 
det foretas arkeologisk gransking av de berørte delene av de automatisk 
fredete kulturminnene Id 247018, 14562, 247023, 249355, 247058, 247064, 
247082, 53546, 247097, 247099, 247105, 247106, 247117 og 247121 som er 
markert som bestemmelsesområde nr. #1, #2, #4, #7, #10, #13, #15-18, #20-



21, #23 og #25 i plankartet. Det skal tas kontakt med Rogaland 
fylkeskommune, Seksjon for kulturarv i god tid før tiltaket skal gjennomføres 
slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. 

f. § 5.1 endres til følgende: «Før igangsetting av anleggsarbeid innenfor hvert 
nærmere definerte byggetrinn skal det for de kulturminnene som ligger 
innenfor hvert byggetrinn settes opp anleggsgjerde i stål langs plangrensen, 
der denne følger grensen for de resterende delene av Id247121, 247124, 
247117, 247106, 247105 (sammenhengende gjerde fra pel 700 til pel 800 ved 
247106 og 247105), 247099, 247082, 247077, 247064, 247062, 247058, 
249355, 247023, 247037 og 247018. Id14563 og id14562 må også markeres 
med anleggsgjerde i stål langs plangrensen, og id65393 skal inngjerdes langs 
sin sikringssone, før iverksetting av tiltak i henhold til plan i det aktuelle 
byggetrinnet. 
For Id 247037, 247052, 247055, 247060, 247062, 247077,247102, 247114, og 
247124 markert som bestemmelsesområde nr. #5-6, #8-9, #12, #14, #19, #22 
og #24 kan tiltak i henhold til plan gjennomføres uten ytterligere arkeologisk 
gransking. 

Hvis utbygging i henhold til plan deles opp i flere byggetrinn gis det dog anledning til å dele 
opp gjennomføringen av de arkeologiske utgravningene i etapper som omfatter de 
kulturminnene som ligger innenfor hvert nærmere definerte byggetrinn. 
Kulturminnemyndighetene skal i så tilfelle si seg enig i defineringen av byggetrinn. Det skal 
tas kontakt med Rogaland fylkeskommune, Seksjon for kulturarv i god tid før tiltak innen 
hvert byggetrinn skal gjennomføres, slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan 
fastsettes. Etter at den arkeologiske granskingen er gjennomført, kan arealet benyttes til de 
underliggende formål vist i planen. Hvis kulturminnemyndighetene ikke kan si seg enig i 
defineringen av byggetrinn, må den arkeologiske granskingen av samtlige berørte 
automatisk fredete kulturminner være sluttført, før tiltak i henhold til plan kan 
gjennomføres. 
f. § 5.1 endres til følgende: «Før igangsetting av anleggsarbeid innenfor hvert nærmere 

definerte byggetrinn skal det for de kulturminnene som ligger innenfor hvert byggetrinn 
settes opp anleggsgjerde i stål langs plangrensen, der denne følger grensen for de 
resterende delene av Id247121, 247124, 247117, 247106, 247105 (sammenhengende 
gjerde fra pel 700 til pel 800 ved 247106 og 247105), 247099, 247082, 247077, 247064, 
247062, 247058, 249355, 247023, 247037 og 247018. Id14563 og id14562 må også 
markeres med anleggsgjerde i stål langs plangrensen, og id65393 skal inngjerdes langs 
sin sikringssone, før iverksetting av tiltak i henhold til plan i det aktuelle byggetrinnet. 

Inngjerdingen skal skje skånsomt, og i samråd med Rogaland fylkeskommune, Seksjon for 
kulturarv. Gjerdet skal tas ned umiddelbart etter at anleggsarbeidet er ferdig». 
 

Samtidig oppheves følgende reguleringsplan som dekkes av ny reguleringsplan: 
Reguleringsplan GS-veg langs Fv. 65 Ytstebrødveien. 

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

Vedtaket er enstemmig. 
 
 
Møtebehandling fra Kommunestyret 14.12.2020 
 
KS - behandling: 



Votering: 
Innstilling fra planteknisk utvalg enstemmig vedtatt. 
 
 
 
KS-133/20 vedtak: 
 
Forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv. 4286 Ytstebrødveien på strekningen 
Lasteinveien - Skadberg med bestemmelser datert den 17.07.20, plankart datert den 08.07.20, 
planbeskrivelse revidert den 22.07.20 vedtas med følgende endringer: 
1. På reguleringsplankartet: 
a. På Ytstebrødveien 320 forlenges SKV 7 helt inn til det som er opparbeidet uteområde i dag og 
i avkjørselen til SKV 7 avrundes hjørnene, jf. vedlagt revidert plankart, datert den 05.11.20. 
b. Ved Ytstebrødveien 240 legges kjørevegen og derved gang- og sykkelvegen litt lenger mot 
vest for å øke avstanden til bolighuset, jf. vedlagt revidert plankart, datert den 05.11.20. 
c. Ved Ytstebrødveien 286 blir det mur og rekkverk langs gang- og sykkelvegen for å øke plassen 
foran garasjen, jf. vedlagt revidert plankart, datert den 05.11.20. 
 
Det vil si at justerte kart datert den 05.11.20 vedtas. 
2. I reguleringsbestemmelsene: 
 
a. § 3.2 Annen veggrunn får følgende tilføyelse: «Planområdet skal ikke ha en bredere rabatt 
enn 1.5 meter, med unntak av tre plasser hvor det er behov for tilpasning av eksisterende tilbud for 
myke trafikanter. Dette er for SVG59, SVG58 og SVG94 (profil 1200-1525) og SVG2 (profil 2975-
3025).» 
 
b. § 4.1 endres til følgende: «Før iverksettingen av tiltak i henhold til planen skal det foretas 
arkeologisk gransking av de berørte delene av de automatisk fredete kulturminnene Id 247018, 
14562, 247023, 249355, 247058, 247064, 247082, 53546, 247097, 247099, 247105, 247106, 247117 
og 247121 som er markert som bestemmelsesområde nr. #1, #2, #4, #7, #10, #13, #15-18, #20-21, 
#23 og #25 i plankartet. Det skal tas kontakt med Rogaland fylkeskommune, Seksjon for kulturarv i 
god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan 
fastsettes. 
 
c. § 5.1 endres til følgende: «Før igangsetting av anleggsarbeid innenfor hvert nærmere 
definerte byggetrinn skal det for de kulturminnene som ligger innenfor hvert byggetrinn settes opp 
anleggsgjerde i stål langs plangrensen, der denne følger grensen for de resterende delene av 
Id247121, 247124, 247117, 247106, 247105 (sammenhengende gjerde fra pel 700 til pel 800 ved 
247106 og 247105), 247099, 247082, 247077, 247064, 247062, 247058, 249355, 247023, 247037 og 
247018. Id14563 og id14562 må også markeres med anleggsgjerde i stål langs plangrensen, og 
id65393 skal inngjerdes langs sin sikringssone, før iverksetting av tiltak i henhold til plan i det aktuelle 
byggetrinnet. 
For Id 247037, 247052, 247055, 247060, 247062, 247077,247102, 247114, og 247124 markert som 
bestemmelsesområde nr. #5-6, #8-9, #12, #14, #19, #22 og #24 kan tiltak i henhold til plan 
gjennomføres uten ytterligere arkeologisk gransking. 
Hvis utbygging i henhold til plan deles opp i flere byggetrinn gis det dog anledning til å dele opp 
gjennomføringen av de arkeologiske utgravningene i etapper som omfatter de kulturminnene som 
ligger innenfor hvert nærmere definerte byggetrinn. Kulturminnemyndighetene skal i så tilfelle si seg 
enig i defineringen av byggetrinn. Det skal tas kontakt med Rogaland fylkeskommune, Seksjon for 
kulturarv i god tid før tiltak innen hvert byggetrinn skal gjennomføres, slik at omfanget av den 
arkeologiske granskingen kan fastsettes. Etter at den arkeologiske granskingen er gjennomført, kan 
arealet benyttes til de underliggende formål vist i planen. Hvis kulturminnemyndighetene ikke kan si 



seg enig i defineringen av byggetrinn, må den arkeologiske granskingen av samtlige berørte 
automatisk fredete kulturminner være sluttført, før tiltak i henhold til plan kan gjennomføres. 
 
f. § 5.1 endres til følgende: «Før igangsetting av anleggsarbeid innenfor hvert nærmere 
definerte byggetrinn skal det for de kulturminnene som ligger innenfor hvert byggetrinn settes opp 
anleggsgjerde i stål langs plangrensen, der denne følger grensen for de resterende delene av 
Id247121, 247124, 247117, 247106, 247105 (sammenhengende gjerde fra pel 700 til pel 800 ved 
247106 og 247105), 247099, 247082, 247077, 247064, 247062, 247058, 249355, 247023, 247037 og 
247018. Id14563 og id14562 må også markeres med anleggsgjerde i stål langs plangrensen, og 
id65393 skal inngjerdes langs sin sikringssone, før iverksetting av tiltak i henhold til plan i det aktuelle 
byggetrinnet. 
Inngjerdingen skal skje skånsomt, og i samråd med Rogaland fylkeskommune, Seksjon for kulturarv. 
Gjerdet skal tas ned umiddelbart etter at anleggsarbeidet er ferdig». 
 
Samtidig oppheves følgende reguleringsplan som dekkes av ny reguleringsplan: Reguleringsplan GS-
veg langs Fv. 65 Ytstebrødveien. 
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 plansaken første gang i møte den 24.08.20: 
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. 

 
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 Nordre Eigerøy. 
   
1.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er i all hovedsak vist som eksisterende LNFR-område og kjøreveg i gjeldende 
kommuneplan. 
 

 
 
 
1.2 Reguleringsplan 
Det er en gjeldende reguleringsplan som dekker deler av planområdet, men ikke mye utenfor 
regulert kjøreveg og gang- og sykkelveg. Denne planen ble vedtatt av Kommunestyret i sak 005/12 
den 19.03.12, med endring i Kommunestyret i sak 139/16 den 19.12.16. 
 

 
 
2. Presentasjon av planforslaget 



 
Planområdet er om lag 115 daa.   
 
Dette arealet foreslås regulert til boligbebyggelse, energianlegg, kjøreveg, gang- og sykkelveg, annen 
veggrunn, parkeringsplasser, LNFR-område, friluftsformål mv. Det er satt av areal til midlertidig 
bygge- og anleggsområde. Det er også vist bestemmelsesområde for utforming og for krav om 
nærmere undersøkelser, overvåkning og klargjøring av virkninger. 
 
2.1 Eksisterende bebyggelse. Det er ingen bygninger i planområdet i dag, med unntak av en trafo-
stasjon som må flyttes. 
 
2.2 Planlagte bygninger og endringer 
Det legges ikke opp til at det skal oppføres nye bygninger i planområdet. 
 
2.3 Trafikkforhold 
Reguleringsplanen legger til rette for bygging av en nærmere 3 km lang gang- og sykkelveg. Denne vil 
gi økt trafikksikkerhet på strekningen. Gang- og sykkelvegen blir for det aller meste liggende 1,5 m 
med 1,5 m opphøyd rabatt mot kjørebanen, eller noe nærmere der det benyttes autovern. 
 
2.4 Støy 
Ingen deler av planområdet er utsatt for trafikkstøy over gitte grenser.  
 
3.  Hensikt med reguleringsendringen 
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. I denne reguleringsplanen er det i tillegg tatt med skråningsutslag og midlertidig 
bygge- og anleggsområde. 
 
4.  Forhold til overordnete planer 
Planforslaget er i tråd med overordnete planer.  
 
5. Første gangs behandling 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Planteknisk utvalg den 24.08.20, sak 105/20. Utvalget 
vedtok å fremme saken og sende planen på høring og legge den ut til offentlig ettersyn i hovedsak 
slik den ble fremmet, men med en justering i planbeskrivelsen. 
 
Høring og offentlig ettersyn 
Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i tidsrommet fra den 08.09.20 til den 20.10.20 og sendt på 
høring til berørte grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter med brev den 07.09.20 og 
gjort kjent gjennom annonse i Dalane Tidende den 08.09.20 og ble tilgjengelig på kommunens 
hjemmesider, med frist for merknader den 20.10.20. 
 
I høringsperioden ble det den 28.09.20 gjennomført en åpen kontordag med representanter fra 
Rogaland fylkeskommune og plankontoret i kommunen på Egersund Arena. 
 
Det kom inn uttalelse fra syv offentlige instanser og 13 fra private parter. 
 
6. Innsendte merknader 
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 



Offentlige merknader 
1 Rogaland fylkeskommune, regionalplan  Merknader J / O 
2 Rogaland fylkeskommune, kulturarv  Merknader J / O 
3 Fylkesmannen i Rogaland  Merknader J /O 
4 Direktoratet for mineralforvaltning  Merknader J / O 
5 NVE  Merknader J / O 
6 Eigersund kommune, folkehelsekoordinator  Merknader N / O 
7 Eigersund kommune, felles brukerutvalg,  Merknader O 
 
Private merknader 
8 Johannes Leidland  Merknader N / O 
9 Rita Leidland Assersen og Helge Assersen  Merknader N / O 
10 Loyd Skjelbreid og Jostein Jensen  Merknader N / O 
11 Loyd Skjelbreid  Merknader N 
12 Magnus Larsen Myklebust og Øystein 

Hansen Myklebust  
Merknader O / D 

13 Elisabeth og Arne Bjortjønnli  Merknader J / O 
14 Jostein Jensen  Merknader O 
15 Andreas Leidland  Merknader N / O 
16 Gunn og Roger Christoffersen  Merknader J / N / O 
17 Bjørg Leidland Merknader J / O 
18 Ole Christen Skadberg  Merknader J / N / O 
19 Kolbjørn Rogstad  Merknader J / O 
20 Petter E. Seglem  Merknader N / O 
 
Offentlige uttaler 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 
 
 Rogaland 

fylkeskommune, 
regionalplan 

· I utgangspunktet positiv til at det 
etableres gang- og sykkelveg langs 
strekningen. 

· Ber om at nedbygging av 
jordbruksareal blir redusert. Det bør 
vurderes om rabatt og bredde på gang- 
og sykkelveg kan reduseres noe. 

 

· Ber om at det tas nødvendig hensyn til 
SEFRAK-registrerte bygninger langs 
vegen.  

· Det må også så langt som mulig tas 
hensyn til kulturlandskapselementer 
som steingjerder o.l. samt verdifulle 
gamle trerekker og trealéer.  

O 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
J 

· Tas til orientering 

 

 

· Planforslaget legger opp 
til mest mulig bevaring av 
jordbruksarealer, samtidig 
som man har brukt et 
minimum av bredde på 
rabatt og gang- og 
sykkelveg i samsvar med 
håndbøkene. 

· Ivaretatt i plan-
dokumentene 

· Ivaretatt i plan-
dokumentene 

 Rogaland 
fylkeskommune, 

· Innenfor planområdet er det registrert 
24 lokaliteter som er automatisk 

O 
 

· Tas til orientering 



kulturarv  fredet. Dette er hovedsakelig 
bosetnings- og aktivitetsspor fra 
bronsealder og jernalder, samt 
dyrkingslag og gravminner. 

· De foretok arkeologiske registreringer 
av planområdet i 2018 og 2019. 

· Arkeologisk museum anbefaler 
dispensasjon for 14 av lokalitetene, 
med vilkår om arkeologiske 
undersøkelser. 

· Arkeologisk museum  anbefaler 
dispensasjon for 10 av lokalitetene 
uten vilkår om ytterligere 
undersøkelser. 

· De vurderer at de samfunnsmessige 
hensynene av å tillate tiltaket i stor 
grad overstiger verdien av å bevare de 
påviste lokalitetene som planforslaget 
kommer i konflikt med.  

· De slutter seg til anbefalingene fra 
Arkeologisk museum.  

· Krever at en omfattende tekst om 
arkeologiske undersøkelser blir tatt inn 
i reguleringsbestemmelsene. 

 

 

· Dersom kommunen gir melding om at 
teksten ikke vil bli innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene er brevet å 
oppfatte som en innsigelse til plan-
forslaget. 

 
 
 
 
O 
 
 
O 
 
 
O 
 
O 
 
 
 
 
O 
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O 
 
 
 
 

 

 

 
· Tas til orientering 

 

· Tas til orientering 

 
 

· Tas til orientering 

 

· Tas til orientering 

 
 

 

· Tas til orientering 

 

· Blir innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsen
e. Se forslag til vedtak. 
Endringene som er 
foreslått er justert litt 
sammenlignet med den 
uttalelsen som kulturarv 
sendte inn, og i samråd 
mellom dem og 
tiltakshaver 

 
· Tas til orientering 

 Fylkesmannen i 
Rogaland  

· Det er positivt at det planlegges 
fullføring av gang- og sykkelveg på 
denne strekningen.  

· I planbeskrivelsen fremgår det at 
trafikkdeler mellom veg med 
fartsgrense 50 eller 60 km/t og gang- 

O 
 
 
O 
 
 

· Tas til orientering 

 



og sykkelveg bør være minst 1,5 m 
bred. Store deler av den berørte 
strekningen består av dyrket jord og 
fartsgrensen er 50 km/t.  

· De sterke jordverninteressene bør 
legge premiss for utformingen av 
tiltaket og de anbefaler at det i 
reguleringsplanen sikres en maksimal 
bredde på rabatten. 

· Det må vurderes om 1,5 m bredde er 
tilstrekkelig (!). 

· Innsigelse som følge av manglende 
føringer i planen på dette punktet. 

 
 
 
J 
 
 
 
J 
 
 
J 
 

 

· Tas til orientering 

 

 

· Se forslag til vedtak 

 

 

· Her skulle det nok stått 
«nødvendig». Ivaretatt. 

 

· Innsigelsen er trukket 
etter at regulerings-
bestemmelsene er 
foreslått justert. 

 Direktoratet for 
mineralforvaltning  

· Kan ikke se at foreslått ny 
reguleringsplan berører registrerte 
forekomster av mineralske ressurser, 
bergrettigheter eller massetak i drift.  

· Kan heller ikke se at forelagt 
informasjon viser at planen vil omfatte 
uttak av masse som vil omfattes av 
mineralloven. 

· Dersom det i forbindelse med videre 
behandling av planen viser seg at deres 
fagområder kan bli berørt, ber de om å 
få saken oversendt når den blir utlagt 
på høring. 
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· Tas til orientering 

 

· Tas til orientering 

 
· Planen har vært på 

høring. Følges opp i det 
videre planarbeidet. 

 NVE  · Har ingen merknader til selve 
plankartet og bestemmelser, men har 
en merknad knyttet til innmelding av 
rapport for geoteknikk dersom dette 
ikke allerede er vurdert. 

· De ser at overvann og flom er vurdert i 
planbeskrivelsen og at det planlegges 
et eget overvannsanlegg for 
strekningen, samt at det skal benyttes 
lokal infiltrasjon, åpen og lukket 
fordrøyning. 

· Det er positivt at miljøutfordringer som 
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O 
 
 
 
 
O 

· Er fulgt opp av Rogaland 
fylkeskommune 

 

· Tas til orientering 

 



skal tas videre i ytre miljø plan 
synliggjøres i planbeskrivelsen på 
denne måten. 

· Minner om at det er kommunen som er 
ansvarlig for at det blir tatt nødvendig 
hensyn til flomfare og skredfare, 
overvann, vassdrag og energianlegg i 
arealplaner mv.  

 
 
 
O 

· Tas til orientering 

 
 

· Tas til orientering 

 Eigersund kommune, 
folkehelsekoordinator  

· Det er meget positivt at det nærmer 
seg realisering av sykkelanlegg på 
denne strekningen. 

· Anbefaler at busskurene blir plassert 
mellom gang- og sykkelvegen og 
kjørebanen for å unngå konflikter når 
barn står og venter på skolebussen og 
evt. løper ut fra busskuret. Det er også 
fare for konflikt med syklende og de 
som oppholder seg i busskuret ellers. 

· Det er viktig med gode frisiktsoner for 
gang- og sykkelvegen for best mulig 
trafikksikkerhet. Krysset med 
Saurdalsveien er et eksempel på 
hvordan det ikke kan være. Minstekrav 
til sikt er ikke godt nok. 

· Kryss / avkjørsler bør utformes slik at 
det er plass til et kjøretøy mellom 
gang- og sykkelvegen og kjørebanen, jf. 
figur 4.11 i V122 Sykkelhåndboka fra 
Statens vegvesen. 
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O 
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· Tas til orientering 

 

 

· Plassering av busskur i 
rabatten vil være mer 
trafikkfarlig med tanke på 
at avstanden til 
kjørebanen blir kortere. 

 

 

· Busskurene blir plassert 
slik at de ikke er til hinder 
for frisikt. Frisiktsonene er 
ivaretatt ved avkjørslene 
med tanke på kjørende og 
gående / syklende. 

· Forslaget vil komme i 
konflikt med jordvern, 
kulturminner, boliger og 
er meget plasskrevende. 
Planforslaget 
tilrettelegger for en 
trafikksikker løsning som 
ivaretar frisiktsonen for 
både bilister og syklister. 

 Eigersund kommune, 
felles brukerutvalg 

· Dette er en positiv plan. O · Tas til orientering 

 
Private merknader 
 Johannes Leidland  · Grunneier på gnr. 6 bnr. 33, 

Ytstebrødveien 180. 
· Slik planen nå foreligger er den et godt 

utgangspunkt for en trafikksikker 
løsning på et lenge følt savn etter gang- 
og sykkelveg. 

O 
 
O 
 
 
 

· Tas til orientering 

 



· Deres eiendom ligger på et platå over 
vegen og det er ikke planlagt inngrep 
på den siden av vegen. 

· Ber om at det blir vurdert å gjøre 
trafikkdeleren ved nr. 175 og 177 
smalere for å unngå at vegen kommer 
svært nær disse eiendommene. 

· På nordsiden av vegen er avkjørsel SKV 
19 flyttet vestover og kommer i konflikt 
med deres  fire tinglyste parkerings-
plasser på gnr. 6 bnr. 23. Ber om at 
disse plassene blir tatt med i videre 
planer. 

· Gjør oppmerksom på en åpen bekk 
som renner tett på avkjørsel SKV 19. 
Her er det også en gammel steinbro 
som bør tas vare på. 

 

· Ved SKV 20 er det avstengningskraner 
for vann.  
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· Tas til orientering 

 
 
 

· Tas til orientering 

 

 

· Utbygger mener at det 
ikke er aktuelt å gå ned på 
rabattbredden her.  

 

· Utbygger opplyser at 
dette vil bli tatt med 
videre i planleggingen 

 

 

· Tas til orientering. 
Utbygger opplyser at det 
vil være mulig å benytte 
seg av 
fordrøyningsmagasin for 
at det ikke skal flomme 
over. 

· Tas til orientering 

 Rita Leidland 
Assersen og Helge 
Assersen  

· Eier gnr. 6 br. 45, Ytstebrødveien 177. 
· De ser at reguleringsendringene 

berører eiendommen deres betraktelig 
mer enn ønsket. 

· På strekningen fra SKV 21 til SKV 19 
ønsker de å bytte standard autovern 
med et støpt autovern med innstøpte 
fester for topprekke av tre for bedre 
lyddemping ettersom trafikken er 
stadig økende. 

 

· Når hovedvegen kommer nærmere 
dem, kan gjenstander komme utenfor 

O 
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N 
 
 
 
 
 
N 
 
 
 
 

· Tas til orientering 
· Tas til orientering 

 

 

· Det er utført støy-
beregninger i området. 
Hvis det med tiden blir 
økt trafikk som utløser 
krav om støyskjerming tar 
vegeier en ny vurdering 
av problemet. 



autovernet og få økt fart ned til deres 
eiendom og gjøre skade. Et støygjerde 
vil bedre både støyforholdene og 
sikkerheten. Vedlegger foto av ønsket 
løsning. 

· Støtter forslag til ny avkjørsel fra 
Ytstebrødveien 175. 

 
 
O 

· Utbygger finner ikke at 
det er behov for å sikre 
naboeiendommer på 
denne måten. 

 

· Tas til orientering 

 Loyd Skjelbreid og 
Jostein Jensen 
18.10.20 

· Innspillet gjelder avkjørsel til 
Ytstebrødveien 166 – 174. 

· Forslaget om å flytte deres avkjørsel 
lenger mot vest er meget trafikkfarlig 
pga. av sikten vestover, og forverrer 
dagens situasjon ytterligere. 

· Valgt løsning er fortsatt bratt og den 
blir kronglete. 

· Avkjørselen benyttes til landbruks-
eiendom, med behov for å kjøre med 
store / lange kjøretøyer. 

· Foreslått løsning vil i tillegg rasere store 
deler av opparbeidet hage til nr. 174. 

· De foreslår en løsning som gir både 
dem og tiltakshaver en god og 
trafikksikker løsning. Det vises til 
vedlagt skisse.  

 

 

· Løsningen innebærer at dagens 
avkjørsel stenges og at den slås 
sammen med avkjørselen til nr. 188. 
Dette vil gi en trafikksikker avkjørsel 
med god oversikt og god stigning på 
vegen. Dagens avkjørsel bør være 
gangveg ned til planlagt busstopp. 

· Den skisserte løsningen vil også gi 
bedre forhold for bussholdeplassen. 

· Som et tillegg til dette viser de til at 
avkjørselen til nr. 178 er en utfordring. 
De har skissert et alternativ her, som 
knytter denne eiendommen til deres 
alternative avkjørsel. 
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O 
 
O 
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O 
 
 
 
 
 
O 
 
O 
 
 
 

· Tas til orientering 

 

· Tas til orientering 

 

· Tas til orientering 

 
· Tas til orientering 

 
 

· Tas til orientering 

 

· Forslaget ligger utenfor 
varslet planområde og vil 
beslaglegge en god del 
landbrukseiendom. 

 
· Se ovenstående merknad. 

 

 

· Se ovenstående merknad. 

 

· Se ovenstående merknad. 



 

 Loyd Skjelbreid  · Ønsker ikke at ny avkjørsel til 
Ytstebrødveien 166 – 174 blir bygget 
inn på fint opparbeidet hage i nr. 174 
og ødelegger denne. 

N · Det vil ikke være mulig å 
opprettholde 
eksisterende avkjørsel da 
gang- og sykkelvegen blir 
trukket nærmere 
avkjørselen. For å få til en 
tilfredsstillende avkjørsel 
/ stigning, må sidevegen 
forlenges. 

 Magnus Larsen 
Myklebust og Øystein 
Hansen Myklebust   

· Henvendelsen gjelder svingen ved 
Ytstebrødveien 240. 

· Planforslaget viser at gang- og 
sykkelvegen kommer tett opp mot 
bebodd bolig.  

· Spør om det er mulig å flytte vegen ut 
på ubebodd område (jorde) på andre 
siden av vegen. 

 

 

· En slik løsning vil hindre at de som går 
forbi kommer nærmere stuevinduene 
enn det som er situasjonen i dag. 

· Forslaget viser at gang- og sykkelvegen 
kommer 2,5 m fra husveggen. Det er 
tett inn på deres privatliv. Ber om at 
gang- og sykkelvegen ikke kommer 
nærmere deres bolig enn det vegen er i 
dag. 
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O 
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· Tas til orientering 

 

· Tas til orientering 

 
 

· Det foreslås at kjørevegen 
og dermed gang- og 
sykkelvegen legges litt 
lenger mot vest enn det 
som er vist på regulerings-
planen som var på høring. 
Se forslag til vedtak og 
kap. 10. 

· Tas til orientering. 

 

 

· Se ovenstående merknad. 

 Elisabeth og Arne 
Bjortjønnli  

· Henvendelsen gjelder Ytstebrødveien 
320. 

· De ønsker at SKV 7 forlenges inn til det 
som er opparbeidet uteområde i dag. 

· Ønsker at hjørnet på inngangen på SKV 
7 blir rundet av. 

O 
 
J 
 
J 

· Tas til orientering 

 

· Planforslaget justeres. Jf. 
forslag til vedtak. 

· Planforslaget justeres. Jf. 
forslag til vedtak og kap. 
10. 

 Jostein Jensen · Han har en kommentar til § 5.2  
Massedeponeringsplan angående 
deres eiendom gnr. 6 bnr. 1,2. 

· Ved evt. masseoverskudd ved arbeidet 

O 
 
 

· Tas til orientering 



med ny gang- og sykkelveg på deres 
eiendom ønskes ca. 1.000 m3 deponert 
på nordsiden av vegen, markert på 
vedlagt kart. Her er det jordbruksjord, 
så kvaliteten på massen må være 
tilpasset dette formålet.  

· Det forutsettes en plan slik at deres 
eksisterende avkjørsel til 
Ytstebrødveien 151 ikke blir ødelagt 
ved deponering av masse. 

O 
 
 
 
 
 
 
O 
 

 

 

· Dette hører ikke hjemme i 
reguleringsplanen. Må 
søkes om etter avtale 
mellom Jensen og 
entreprenøren. 

 

· Tas til orientering. 

 Andreas Leidland  · Da de i 1977 bygget bolig på 
Ytstebrødveien 177, ble avkjørselen fra 
nr. 175 utvidet og forbedret før den 
også ble godkjent for nr. 177. 

· I 2011/2012 rev de det gamle huset på 
gården (nr. 179) og bygde nytt (nr. 
175). Da måtte de stenge opprinnelig 
avkjørsel og benyttes felles avkjørsel. 
Det ble bygget en veg fra nr. 175 ned til 
felles veg. 

· Etter de planene som da forelå, skulle 
det komme ny avkjørsel til nr. 175 når 
gang- og sykkelveg ble en realitet. De 
slo seg til ro med at avkjørselen ned til 
felles avkjørsel var midlertidig. 

· Etter å ha brukt den nye avkjørselen ett 
års tid og hatt mange negative 
erfaringer, sendte de en henvendelse 
til kommunen om å få benytte den 
stengte avkjørselen fram til gang- og 
sykkelvegen var på plass. De fikk ikke 
svar på dette. 

· Bakken ned til felles veg er bratt med 
en høydeforskjell på 8,7 m på 38 m 
lengde (1:4,4). 

· Nederst i bakken er det en avkjørsel til 
nr. 173 med en uheldig utforming. 
Dersom vegen ned fra nr. 175 blir 
stengt kan dette utbedres. 

· Sikten ved utkjøring på felles veg 
nederst i bakken er meget mangelfull 
mot venstre. Den omtalte vegen som 
man kommer ut på blir mye brukt. 

· Vinterstid er vegen ned fra nr. 175 
ubrukelig og for farlig.  

· Atkomsten er ikke fremkommelig for 
verken sykebil eller brannbil. 

· Utfordringene med den bratte vegen 
forsterkes etter hvert som beboerne 
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· Tas til orientering 

 

· Tas til orientering 

 
 

 

· Tas til orientering 

 

 

· Tas til orientering 

 

 

 

 

· Tas til orientering 

 



blir eldre. 
· Ønsker primært avkjørsel fra nr. 175 i 

samsvar med gjeldende 
reguleringsplan. Oppgir at eierne av 
gnr. 6 bnr. 45 ikke har noe mot å avgi 
areal til denne avkjørselen. 

· Et alternativ er å legge atkomsten fra 
nr. 175 fram til SKV 19. Oppgir at eier 
av aktuell eiendom ikke har noe imot å 
avgi areal til en slik atkomstveg. 

· På strekningen mellom SKV 21 og SKV 
19 byttes standard autovern ut med 
støpt autovern med innstøpte fester 
for påbygging med støyvegg dersom 
framtidige støymålinger  viser for høye 
verdier.  
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· Tas til orientering 

 

· Tas til orientering 

 
 

· Tas til orientering 

 

· Tas til orientering 

 
· Tas til orientering 

 
 

· Utbygger har vurdert 
dette alternativet. 
Alternativet vil komme 
helt i husveggen på gnr. 6 
bnr. 45. 

· Utbygger har vurdert 
dette alternativet. Det vil 
gå med for mye 
landbruksareal. 

 
· Dersom det i framtiden 

viser seg at støyen blir 
over grenseverdien, vil 
det settes i verk tiltak for 
å bedre dette. 

 Gunn og Roger 
Christoffersen  

· Eier gnr. 4 bnr. 11. 
· De vil få ganske inngripende tiltak 

utført på sin eiendom. Ca. 3 daa av 
deres dyrkede eiendom vil gå med. 
Verdifull matjord vil gå tapt, men de 
ser mulighet for å flytte denne til andre 
steder på eiendommen. 

· Ønsker dialog med utbygger i 
forbindelse med at eksisterende 
avkjørsel til eiendommen vil komme i 
konflikt med gang- og sykkelvegen. 

O 
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· Tas til orientering 
· Det vil ifølge utbygger 

ikke være mulig å flytte 
veglinjen uten at det 
oppstår nye ulemper for 
andre interessenter.  

 

· Det vil bli dialog mellom 
fylkeskommunen og 



grunneierne. 

 Bjørg Leidland · Eier gnr. 7 bnr. 21.  
· Flytting av avkjørsel er OK. Det gir 

bedre oversikt. 
· Ny avkjørsel må dimensjoneres for 

flere bruksbehov (boliger, parkering for 
fritidsbolig, landbrukstransport). 

· I planområdet som berører hennes 
eiendom bør utbygging i størst mulig 
grad skje på nordsiden av vegen for å 
bevare mest mulig fulldyrket mark.  

· Fulldyrket jord må beholdes urørt og ny 
utbygging bør plasseres på areal som i 
dag er innmarksbeite, eller sekundert 
overflatedyrka jord. 
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· Tas til orientering 
· Tas til orientering 

 

· Den nye avkjørselen 
ivaretar krav til bredde på 
vegen. 

 
· Tas til orientering. 

 
 

· Planforslaget legger opp 
til å bevare mest mulig 
dyrket mark på 
strekningen. 

 Ole Christen 
Skadberg  

· Utenfor Ytstebrødveien 368 er det ikke 
blitt tatt hensyn til verken garasjen 
eller utkjørsel til samme, portinngang 
til låven, parkering eller postkassestativ 
som tilhører flere boliger i området. 

 

 

· De har fått informasjon om at der det 
er regulert grønt, kan det foretas 
utgravninger. Det betyr at det kan 
foretas utgraving syd for nr. 368, der 
det står flere store trær som skal 
bevares. 

De har bedt om at disse 
trærne må få stå for å gi livd 
for nordvest vind. De er tatt 
med i planen over trær som 
skal bevares, men ser ut for å 
være uteglemt på 
reguleringsplankartet. Ber om 
at den grønne fargen tas bort 
her og at trærne blir bevart. 

· Foreslår følgende løsning for adkomst 
og parkering: Gang- og sykkelveg og 
kjøreveg på den aktuelle strekningen 
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· Det er på planforslaget 
vist en avkjøringspil der 
det skal være mulig å 
krysse gang- og 
sykkelvegen for å komme 
til parkering langs huset. 
Planforslaget legger opp 
til bedre plass for 
parkering enn i dagens 
situasjon. Postkasse-
stativet vil ikke bli berørt 
av tiltaket. 

· Trerekken er ikke tatt 
med i planforslaget og 
skal bevares. Det vil ikke 
bli utgraving i dette 
området.  LNFR-område 
med skravur kan benyttes 
til bygge- og anleggsbelte, 
men går tilbake til 
eksisterende formål etter 
at gang- og sykkelvegen 
er bygget. 

 

 

· I planforslaget legges 
kjørevegen litt lenger ut 
og gir bedre plass til 



utenfor nr. 368 legges noe lenger ut 
mot høyre. Inngangen fra hovedvegen 
flyttes lenger opp mot 
hovedbygningen, med inngang direkte 
mot bygningens inngangsport. Skisse er 
vedlagt.  

 

· Forklarer hvordan kjøringen da kan 
foregå. 

parkering enn ved dagens 
situasjon. Det vil ikke 
være mulig å legge vegen 
mer ut på vestsiden uten 
at det får negative 
konsekvenser for 
landbruksjord. 

· Tas til orientering. 

 Kolbjørn Rogstad  · Eier gnr. 5 bnr. 41, Ytstebrødveien 286. 
· Gang- og sykkelvegen kommer 1,5 m 

kjørevegen og så blir det en mur før ny 
veg til naboen som han skal benytte for 
å komme opp på fylkesvegen. 

· Ber om at det tas hensyn til at han har 
garasje med utkjørsel mot fylkesvegen. 
Dette krever et visst areal for å komme 
inn og snu med bil og henger, noe som 
ikke ser mulig ut på foreslått 
reguleringsplan. 

O 
O 
 
 
 
J 

· Tas til orientering 
· Tas til orientering 

 

· Det er nå foreslått mur og 
rekkverk langs gang- og 
sykkelvegen for å øke 
plassen foran garasjen. Se 
forslag til vedtak og kap. 
10. 

 Petter E. Seglem  · Tror at området ved Skjelbred er et av 
de mest utfordrende på hele 
strekningen. Har kjennskap til at eier av 
gnr. 6 bnr. 9 har foreslått en mulig 
endring som han synes er meget bra. 

· Beskriver forslaget fra Loyd Skjelbred. 
· Forslår at de ansvarlige for planen går i 

dialog med eier av nevnte bruk for å 
finne en best mulig løsning. 

 

· Viser til et bilde som er tatt langs den 
nye gang- og sykkelvegen til Leidland, 
men manglende vedlikehold av 
sideareal. Slik kan man ikke ha det. 

O 
 
 
 
 
O 
N 
 
 
 
 
 
N 

· Tas til orientering 

 

· Tas til orientering 

 
· Foreslått løsning ligger 

utenfor varslet plan-
område. Grunneierne kan 
vurdere å utarbeide privat 
reguleringsplanforslag. 

 
· Vedlikehold inngår ikke i 

reguleringsplanforslaget 

 
Innsigelser 
Det foreligger ingen innsigelser etter at Fylkesmannen har trukket sin innsigelse. 
 
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  

Det er i liten grad lagt opp til parkering i planområdet. Frisikt er innarbeidet i planforslaget. 
 
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  
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 veg 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.  
 
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  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
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  
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
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   Grønn   

Støy og støv fra 
vegtrafikken 

X  2 1 Grønn  

Planområdet er ikke utsatt for støy over gjeldende grenser. Støysonekart finnes på slutten av vedlagt 
tegningshefte. 
 
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   Grønn  
Flomras  X   Grønn  
Ivaretas i detaljprosjekteringen. 
 
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   Grønn  
Nedbørutsatte områder  x   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   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 /  X   Grønn  



elektromagnetisk felt 
Elektromagnetisk 
stråling (antenner mv.) 

 X   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   Grønn  
Lager av 
eksplosjonsfarlig vare 

 X   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   
Veg, 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. 
 
9.4.9 Grunnforhold 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Grunnforhold  X   Grønn  
Ivaretas i detaljprosjekteringen. 
 
9.5 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. 
 
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 

 X   Grønn  



og vassdrag 
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  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. 
 
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  

Kulturminner er registrert og fremkommer på reguleringsplankartet. Omtalt i bestemmelsene §§ 2.1, 
4.1 og 5.1. 
 
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  3 2 Gul  

Gang- og sykkelvegen vil legge beslag på en del jordbruksjord. Beslag av jordbruksjord er forsøkt 
minimert. 
 
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  
En del trerekker skal ivaretas under anleggsarbeidet. Se vedlagt plan for trær som skal bevares. 
 
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      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. 
 
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. 
 
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  
Ikke aktuelt i denne reguleringsendringen. 
 
9.6.15 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, samtidig som ulykkesrisikoen reduseres. 
 
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 
avvik fra kommuneplanen ikke 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 vises til utarbeidede utredninger. 
 
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 tre rekkefølgebestemmelser i forslaget til reguleringsbestemmelser. Det gjelder 
automatisk fredede kulturminner, massedisposisjonsplan og krav om dokumentasjon før 
igangsetting. 
 



10. Endringene på reguleringsplankartet 
Endringene som er anbefalt, jf. forslag til vedtak, er oppsummert her: 
 

 
Endring ved Ytstebrødveien 320 
 
 

 
Endring ved Ytstebrødveien 286 
 
 



 
Endring ved Ytstebrødveien 240 
 
11. 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 vedtatt i hovedsak slik plandokumentene var på høring og 
offentlig ettersyn, men med noen justeringer på plankartet og i bestemmelsene. 
 
 
Administrasjonens vurderinger: 
Innarbeidet i ovenstående tekst. 
 
Universell utforming: 
Ivaretatt. 
 
Folkehelse: 
Bygging av en nesten 3 km lang gang- og sykkelveg vil være positivt for folkehelsen både når det 
gjelder trafikksikkerhet og at en del bilkjøring kan erstattes med gange og sykling. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente for Eigersund kommune. 
 
Alternativt forslag til vedtak:  
Forslag til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv. 4286 Ytstebrødveien på strekningen 
Lasteinveien - Skadberg med bestemmelser datert den 17.07.20, plankart datert den 08.07.20, 
planbeskrivelse revidert den 22.07.20 vedtas slik de var på høring og offentlig ettersyn. 
 
Samtidig oppheves følgende reguleringsplan som dekkes av ny reguleringsplan: Reguleringsplan GS-
veg langs Fv. 65 Ytstebrødveien. 



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

Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret 

 
Dokumenter vedlagt utsendelsen: 
 
 
Dokumenter unntatt offentlighet vedlagt utsendelsen (Sendes kun til møtende medlemmer): 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
800651 20120001-02 Planbestemmelser.pdf 
800652 20120001- 02 plankart.pdf 
801201 T_REGPLAN-005-FORELØPIG-05112020 
800653 20120001-02 Planbeskrivelse.pdf 
800654 20120001-02 ROS-analyse.pdf 
801057 20120001-02 Trær som skal beveres_Part1 
801058 20120001-02 Trær som skal beveres_Part2 
801059 20120001-02 Tegningshefte.pdf 
797920 Ytstebrødveien - støyrapport 
797921 Notat Støy 
797965 Eigersund kommune - reguleringsplan - gang- og sykkelvei langs Fv 4286 - offentlig 

ettersyn 
797956 Reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Fv 4286 - Ytstebrødveien-

Lasteinveien-Skadberg - offentlig ettersyn - tillatelse til inngrep i automatisk 
fredete kulturminner 

797957 02762-3Faglig tilrådning fra Arkeologisk museum vedrørende Eigersund k. - 
Endring av detaljreguleringsplan gang- og sykkelvei langs fv 65 - Yt.pdf.pdf 

797959 Kart_Ytstebrød1 - disp jf. kml.pdf 
797960 Kart_Ytstebrød2 - disp jf. kml.pdf 
797961 Kart_Ytstebrød3 - disp jf. kml.pdf 
797962 Kart_Ytstebrød4 - disp jf. kml.pdf 
797963 Kart_Ytstebrød5 - disp jf. kml.pdf 
797950 Uttalelse - detaljregulering gang- og sykkelvei langs Ytstebrødveien på strekningen 

Lasteinveien-Skadberg 
801787 Tilbakemelding revidert planforslag detaljregulering gang- og sykkelvei langs 

Ytstebrødveien på strekningen Lasteinveien – Skadberg 
797922 Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for gang- og sykkelveg 

langs fv.4286 Lasteinveien – Skadberg i Eigersund kommune 
797919 Uttalelse detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 4286 

Ytstebrødveien på strekningen Lasteinveien - Skadberg 
797954 172086 Uttale - Detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fv 
797918 Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg - detaljreg. gang- og sykkelvei langs fv. 

4286 Ytstebrødveien, Lasteinveien – Skadberg 
797955 Merknader til detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei Ytstebrødveien 
797951 Merknader til detaljreguleringsplan FV 4286 strekning Lastein- Skadberg 



797952 20201011_131748 
797953 Vedlegg 3 
797947 Uttalelse og forslag til reguleringsplan 
797949 Tegning 
797942 Merknad til detaljregulering av ny Gang og sykkelvei Ytstebrødveien 
797945 Merknad Ytstebrødveien 240 
797943 Innspill til detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fv. 4286 Ytstebrødveien, 

Lasteinveien – Skadberg 
797944 Innspill til detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fv. 4286 Ytstebrødveien, 

Lasteinveien – Skadberg 
797940 Sykkelsti Lasteinveien - Skadberg, planid 20120001-02 
797941 Massedisponering 
797932 Merknader gang og sykkelveg 2020 
797933 Vedlegg 1 
797934 Vedlegg 2 
797935 Vedlegg 3 
797936 Vedlegg 4 
797937 Vedlegg 5 
797938 Vedlegg 6 
797939 Vedlegg 7 
797930 Tilsvar - reguleringsplan gang- og sykkelvei Leidland - Skadberg 
797928 Gang sykkelsti Leidland 
797925 Anmerkninger til EK ang sykkel- og gangsti 
797926 Detaljkart gnr 4 bnr 6 
797927 Trebevaring Gnr 4 bnr 6 
797923 Merknad detaljregulering for gang- og sykkelvei - Ytstebrødveien 286 
797915 Innspill - detaljregulering for gang- og sykkelvei langs fv. 4286 Ytstebrødveien, 

Lasteinveien – Skadberg 
797917 Ytstebrødveien - gnr. 7 bnr. 75 
797916 G-sykkelvei - Skjelbred 
 
 
 


