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1 Bakgrunn for planarbeidet

1.1 Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 10 nye fritidsboliger på deler av
eiendommene 9/4 og 9/1. Det planlegges for kjørevei frem til tomtene. Planområdet
er i dag ubebygd, og er avsatt til fritidsboliger BF23 i gjeldende kommuneplan.

1.2 Aktører
Oppdragsgiver for planarbeidet er Egil Midtbø og Johannes Sæstad.
Forslagsstiller er Kristiansen & Selmer-Olsen AS.

1.3 Eiendomsforhold
Planområdets areal er ca. 13,3 daa. Planområdets utstrekning er noe redusert i
forhold til varslet plangrense. Planområdet omfatter hele og deler av eiendommene
9/1, 9/4, 10/17, 10/5 og 10/8.

1.4 Krav til konsekvensutredning
Planområdet er ikke tidligere regulert, og vil samsvare med kommuneplanen som
viser fritidsboliger BF23 i området, med unntak av en mindre omdisponering av
LNF-område og byggeområde BF23. Område BF23 omfatter deler av skrent i sør-
sørvest som ikke er egnet for utbygging. Spesielt med tanke på solforhold for nye
fritidsboliger, vil det være hensiktsmessig å ikke oppføre nye bygninger for tett på
skrenten. BF23 utvides med dette tilsvarende mot nord, mens skrent reguleres til
LNF-formål, se gur 1 nedenfor.

Konsekvensen av denne omdisponeringen av arealer vurderes å være liten/ingen.

Planforslaget er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger §§ 6-8,
og omfattes ikke av tiltak i verken vedlegg I eller vedlegg II. Ønsket arealbruk
vurderes ikke å medføre vesentlige virkninger eller komme i kon iktmed særskilt
viktige miljø og samfunninteresser. Planforslaget utløser dermed ikke krav om
konsekvensutredning.

Figur 1: Avvik fra kommuneplanens arealdel. Rød stiplet
linje viser avgrensning av BF23 i kommuneplanen, mens
blå stiplet linje viser plangrensen i planforslaget. Gule
skraverte felt viser at ca. 596 m2 omdisponeres fra LNF-
formål i kommuneplanen til byggeformål i planforslaget,
mens grønne skraverte felt viser at ca. 964 m2
omdisponeres fra byggeformål i kommuneplanen til LNF-
formål i planforslaget. Ikke skraverte felt samsvarer med
arealdisponering i kommuneplanen.
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2 Planstatus og overordnede føringer

2.1 Overordnede planer

2.2 Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet er ikke regulert ved reguleringsplan. Varslet plangrense overlapper i øst
reguleringsplan for Naglevik m.m. gnr. 9 bnr. 2, planid 19900002. Reguleringsplanen
viser turvei fra fylkesveien til Naglevik.

Området er i kommuneplanen for Eigersund
2018-2030 merket som område for fremtidig
fritidsbebyggelse BF23. Arealer rundt er merket
som bl.a. LNF-område med hensyn landbruk.
Veien til Vaksvig og Selvågen krysser gjennom
området i vest.

2.3 Statlige planretningslinjer
Rikspolitiske retningslinjer som er mest relevante for planarbeidet er:

• Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen
• Rikspolitiske retningslinjer for klima- og energiplanlegging
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)

I tillegg til enhver tid gjeldende fylkesplaner og fylkesdelsplaner for Rogaland.

Figur 2: Området i gjeldende kommuneplan.
Kartet er ikke i målestokk.

Figur 3: Gjeldende reguleringsplan i nærheten til planområdet. Planområdet er innenfor utsnitt til høyre. Kartet er
ikke i målestokk. Kartkilde: Eigersund kommune
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Varslet planområde gjaldt et noe større planområde enn det som nå reguleres;
arealer nærmest Sæstadvatnet. Arealene ble medtatt i planvarslet da atkomst til
planlagte fritidsboliger ikke var endelig avklart. Plangrensen er justert som følge av at
atkomst til nye fritidsboliger ønskes via Vaksvigveien.

3.3 Innkomne merknader
Innenfor høringsfristen er det mottatt og registrert 5 uttalelser til planarbeidet.
Innspillet fra Rogaland Fylkeskommune ble mottatt 3 dager etter fristens utløp.

• Statens vegvesen, Transport og samfunn
• Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)
• Eigersund kommune, Felles brukerutvalg
• Fylkesmannen i Rogaland
• Håkon Emil H. Sæstad m. . (grunneiere)
• Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen

Innspillene er gjengitt som sammendrag og kommentert i vedlegg 3.

3 Planprosess og medvirkning

3.1 Oppstartsmøte
Oppstartsmøte med planmyndighet Eigersund kommune ble avholdt den 13.12.2019.

3.2 Kunngjøring og varslede parter
Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Dalane Tidene og på kommunens
hjemmeside. Berørte eiendommer og regionale myndigheter ble varslet med
likelydende brev datert 27.01.20. Frist for innspill til planarbeidet var satt til 01.03.20.

Figur 4: Til venstre: Varslet plangrense. Til høyre: Plangrense i planforslaget. Kartene er ikke i målestokk.
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4 Dagens situasjon i planområdet

4.1 Beliggenhet og avgrensning av planområdet
Planområdet er på ca 13,3 daa, og ligger på Sæstad, vest for Sæstavatnet på
Søra-Eigerøya.

4.2 Dagens og tilstøtende arealbruk
Planområdet er ubebygd og ligger mellom Vaksvigveien og Sæstadvatnet. Området
består i dag av krattskog og utmark som er sterkt preget av gjengroing. Arealbruken
i områdene rundt består i hovedsak av spredt bebyggelse med mellomliggende
landbruksområder. Områdene sør for planområdet består i hovedsak av store
sammenhengende natur- og friluftsområder.

Figur 5: Oversiktskart

Figur 7: Flyfoto av dagens situasjon i planområdet

Figur 6: Planområdet ligger bakenfor terrenghøyde midt
i bildet. Arealene langs Løyningsveien består av store
sammenhengende landbruksområder med spredt bebyggelse
innimellom. (foto fra google.maps)
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4.3 Eksisterende bebyggelse og anlegg
Planområdet er i dag ikke bebygd.

4.4 Stedets karakter
Planområdet er preget av utmark med krattskog og små knauser. Områdene rundt
består av spredt bebyggelse med mellomliggende landbruksområder, og store natur-
og friluftsområder.

4.5 Landskap
Terrenget innenfor planområdet er hellende ned mot Sæstadvatnet. Området er
sørøst vendt. Planområdet har relativt gode solforhold, men grunnet kolle sørvest for
planområdet vil arealer nærmest kollen ha reduserte solforhold, spesielt ved vår- og
høstjevndøgn når solen står lavere på himmelen. Siden det er noe kupert terreng
rundt planområdet, gjør at områder ligger skjermet for vind.

4.6 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registeret automatisk fredede kulturminner eller kulturmiljøer innenfor
planområdet. Nord og nordvest for planområdet er det imidlertid registrert gravminne
fra jernalder (id23926-1 Løyningsvågen), gravrøys (id65395-1 Fiskevik og id53551-
1 Gardavik). Nord for Kompåsen er registrert bergkunst/helleristning (id34299-1
Kalvadalen).

4.7 Naturmangfold
Innenfor planområdet er det ikke registrert trua, nær trua, sårbare eller rødlistede
arter, jf. naturbasen og artsdatabasen.

Sør og vest for planområdet er kartlagt 2 områder med svært viktig naturtype
kystlynghei;  BN00045265 Søra Eigerøy og  BN00049735 Svartavatnet m/omegn.

Figur 8: Registrerte kulturminner. Planlagte fritidsboliger er innenfor svart stiplet linje.
Kilde: www.askeladden.ra.no
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4.8 Tra kkforhold
Vaksvigveien er en landbruksvei som ender i en snuplass ved Vaksvig. Veien har
en gjennomsnittlig bredde på 3,35 m og er laget med møteplasser for hver ca. 200
meter. Veien er gruslagt og i god stand. Veien er stengt med bom/grind ute ved
Løyningsveien slik at utenforstående ikke kan kjøre på veien. Fritidsboliger i Vaksvig
og Selvågen parkerer på anvist plass ved Løyningsveien.

Løyningsveien er en fylkesveg og har vegreferanse 4290. Løyningsvegen har skiltet
fartsgrense 50 km/t. Vegen er smal, men har tilstrekkelig bredde for at to biler kan
passere.

Lokaliteten  Søra Eigerøy  omfatter et større område anortositt-hei med mye fjell og
fukthei og myr mellom knollene. Typiske arter i dette området er blåtopp, røsslyng,
rome, klokkelyng, bjønnskjegg. Kystlyngheien er stort sett velskjøtta med beitedyr.

Lokaliteten  Svartavatnet m/omegn  omfatter et relativt stort landskapsavsnitt med
kystlynghet på østre halvdel av Søra Eigerøy. Lokaliteten består av skiftende
landskap, med noe skiftende topogra hvor lynghei, myr, vann, berg og knauser
veksler. Typisk er snaue høydedrag og små dalganger med vann og myr. Området
er i stor grad uberørt, men det ligger noen hytter ved sjøen. I nord, øst og vest går
området over i gjødsla beite. Den rødlistede arten klokkesøte forekommer spredt i
dette landskapet. Nordvest for Svartavatnet er det registrert hekkområde for hubro,
registreringen ble gjort i 2003.

Figur 9: Registrerte naturtyper i nærhet til planområdet. Planområdet er innenfor rødt område.
Kilde: www.temakart-rogaland.no

Figur 10: Vaksvigveien, dagens avkjørsel fra Løyningsveien. Kilde: www.google.maps.no
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4.9 Barns interesser
Det er ikke tilrettelagt for lek innenfor planområdet. De sjønære områdene øst for
Vaksvig er i naturbasen registrert som regionalt friluftsområde, FINK-2004,  Sørvestre
del av Søre Eigerøya. I og rundt planområdet er innholdsrikt friluftsområde med
mange turmuligheter.

4.10 Teknisk infrastruktur

Vann- og avløp
Det er ikke kommunalt avløpsnett i området, bare privat. Kommunalt
vannledningsnett ligger i Løyningsveien og slutter øst for Løyningsveien 75. Fra den
kommunale kummen ligger det 50 mm privat vannledning.

Strøm
Bebyggelsen langs Løyningsveien er tilknyttet strømnett.

Renovasjon
Fritidsboliger i området er tilknyttet hytterenovasjon fra DIM. Nærmeste
renovasjonspunkt er i krysset Vaksvigveien - Løyningsveien.

4.11 Grunnforhold
Berggrunnen i området består av anortositt, som er overveiende massiv, og til dels
laukonorittisk. Dette er en typisk bergart for Dalane-Regionen.

4.12 Støy og forurensning
Området er i liten grad utsatt for støy og forurensning. Retningslinje for behandling
av støy i arealplanlegging T-1442, skal legges til grunn for planlegging og utbygging i
planområdet.

4.13 Risiko og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Det er 10 uønskede hendelser som fremgår av ROS-analysen. Der 9 av disse er
innenfor grønn risiko, og krever ingen avbøtende tiltak. Èn hendelse, ekstrem nedbør,
er innenfor gul risiko.
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5 Beskrivelse av planforslaget

5.1 Formålet med planen
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 10 nye fritidsboliger innenfor
området BF23. Planen åpner for kjøreveg frem til tomtene, via Vaksvigveien.

Nye fritidsboliger tilpasses terrenget i form og volum. Internveier i feltet er gitt en
mestmulig skånsom plassering i landskapet. Grunnettopogra en i feltetvil detvære
behov for noe terrenginngrep (fylling og skjæring) i forbindelse med etablering av
tomter og vei. Det at terrenget er stigende i bakkant medfører at nye fritidsboliger
ikke vil fremstå i uheldig silhuett. Grunnet god avstand til nabobebyggelsen vil nye
fritidsboliger ikke hindre utsikt eller redusere solforhold for denne bebyggelsen.

5.2 Reguleringsformål
Totalt regulert areal er på 13,3 daa. En detaljert oversikt over alle reguleringsformål
fremgår av tabellen nedenfor:
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5.3 Planens løsninger

5.3.1 Bebyggelse og anlegg

Fritidsbebyggelse -frittliggende BFF
Formålet BFF omfatter 10 nye fritidsboligtomter.

5.3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveg, SKV 1-5
Formålet SKV1 omfattereksisterende o entlige vei, Løyningsveien. Veien reguleres
lik dagens situasjon.

Formålet SKV2 omfatter privat vei, Vaksvigveien. Veien reguleres lik dagens
utforming.

Formålet SKV 3-5 omfatter nye felles veier til fritidsboligene i BFF. Veiene skal
opparbeides som vist på plankartet. Toppdekke på veiene skal naturlig gli inn i
terrenget, derfor er asfalt og kvitstein ikke tillatt.

Annen veggrunn - tekniske anlegg SVT 1-2
Formålet SVT 1-2 omfatter sideareal til fylkesveien, og kan brukes som grøft,
skjæring, fylling, snølagring m.m.

5.3.3 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift

Landbruksformål, LL 1-4
Formålet LL 1-4 videreføres fra kommuneplanen og stadfester dagens bruk som
landbruksområder. Det er ikke tillatt å oppføre ny bebyggelse i områdene.

5.3.4 Hensynssoner

Frisiktsone H140
Hensynssone H140 omfatter frisikt i kryss og avkjørsler. Frisiktsonene er målsatt i
plankartet.

Særlige hensyn til landbruk H510
Hensynssonen H510 videreføres fra kommuneplanen, og utgjør mindre deler
av et større område. Innenfor hensynssonen skal det tas hensyn til at tiltak ikke
forringer eller fører til driftsulemper for landbruksområdene. Planen åpner ikke for ny
bebyggelse innenfor områdene.

5.4 Bebyggelsens plassering og utforming
Som underlag for reguleringsplanen er det utarbeidet et illustrasjonsprosjekt.
Plassering og utforming av nye fritidsboliger illustrerer rammene i planforslaget,
og er ikke nødvendigvis den endelige løsningen for området. Kommuneplanens
bestemmelser for BF23 er videreført i planforslaget.

5.4.1 Antall fritidsboliger
Planforslaget åpner for at det innenfor området BFF kan oppføres inntil 10
fritidsboliger, fordelt på 4 fritidsboliger på 9/4 og 6 fritidsboliger på 9/1.
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Figur 12: Illustrasjonsprosjekt.
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5.4.2 Byggegrenser
Byggegrenser er inntegnet og målsatt i plankartet. Langs Vaksvigveien er
byggegrensen 5 meter fra veikant, mens langs fellesveiene i feltet er byggegrensen
4 meter fra veikant. Byggegrense mot regulert tomtegrense varierer noe, men er ikke
satt mindre enn 4 meter.

5.4.3 Byggehøyder
Nye fritidsboliger kan oppføres med maks mønehøyde 5 meter og maks
gesimshøyde 3,2 m. Fritidsboligene kan kun oppføres i 1 etasje. For å hindre
at fritidsboliger plasseres unødig høyt i terrenget og sikre utsikt fra den enkelte
fritidsbolig angir planen i tillegg maksimal mønehøyde som kotehøyde for enkelte av
fritidsboligene. Mønehøyden skal ikke overstige kote +41 for tomtene 5 og 6, kote
+38 for tomtene 7 og 8 og kote +35 for tomtene 9 og 10.

5.4.4 Utnyttelsesgrad
Fritidsboligens bebygde areal skal ikke overstige 60 m2 BYA. I tillegg kan det
oppføres terrasse på inntil 20 m2 BYA og bod på inntil 5 m2 BYA. Frittliggende boder
og terrasser tillates ikke.

5.4.5 Takform
Fritidsboligene skal oppføres med saltak med takvinkel mellom 20 til 32 grader. Taket
skal tekkes med teglstein.

5.4.6 Terrenginngrep
Fritidsboligene skal tilpasses terrenget og naturpreget i området, og skal gis en
helhetlig og god utforming. Det vil være nødvendig med noe terrenginngrep i
forbindelse med etablering av felles atkomstveier og opparbeidelse av tomter.
Unødige terrenginngrep skal imidlertid unngås. Eventuelle skjæringer og fyllinger skal
gis en naturlig overgang mot eksisterende terreng.

5.4.7 Regulerte tomtegrenser
Tomtegrensene i planen er retningsgivende og kan justeres ved søknad om tiltak.

5.4.8 Utearealer og solforhold
Illustrasjonsprosjektet er brukt for å visualisere solforholdene. Terrenghøyden i sør-
vest vil gi noe skygge til tomtene nærmest denne. Fritidsboligene nærmeste skrenten
er derfor forsøkt plassert lengst mulig mot nord på tomtene.

Ved vår- og høstjevndøgn har fritidsboligene tilfredsstillende solforhold på morgen/
formiddag. Terrenghøyden i sør vil begrense solforholdene for fritidsboligene som
ligger nærmest denne.

Ved midtsommer er solforholdene tilfredsstillende for alle fritidsboligene hele dagen.

Planlagte fritidsboliger vil for det meste kaste skygge på egen eiendom. Dette gjelder
både ved vår- og høstjevndøgn og midtsommer. Eksisterende nabobebyggelse ligger
såpass langt unna, at de ikke vil få reduserte solforhold som følge av utbyggingen.
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Soldiagram vår- og høstjevndøgn kl 09 Soldiagram vår- og høstjevndøgn kl 12

Soldiagram vår- og høstjevndøgn kl 15 Soldiagram vår- og høstjevndøgn kl 18

Soldiagram midtsommer kl 15 Soldiagram midtsommer kl 18

Soldiagram midtsommer kl 09 Soldiagram midtsommer kl 12
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5.5 Atkomst og parkering

5.5.1 Atkomst
Planen tilrettelegger for at fritidsboligene har kjøreatkomst frem til den enkelte
fritidsbolig. Nye atkomstveier skal opparbeides som vist på plankartet. Plankartet
viser veibredde på 3,5 meter. Veien kan bygges smalere, men veibredde skal
minimum være 3 meter. Nødvendig sideareal til veien så som grøft, skjæring og
fylling kan etableres innenfor areal regulert til andre formål en veiformål. Veiene skal
ha et toppdekke som naturlig glir inn i terrenget. Asfalt og kvitstein er derfor ikke
tillatt.

Nye fritidsboliger vil få kjøreatkomst via Vaksvigveien som er en landbruksvei i dag.
Veien benyttes i dag til både jordbruk og andre interesser. Planlagte fritidsboliger
ligger ca. 180 meter inn i Vaksvigveien.

Dersom det legges til grunn at hver fritidsbolig benyttes anslagsvis 50 dager pr.
år, og at det kjøres til og fra fritidsboligen hver gang, blir det i størrelsesorden
1000 kjøretøybevegelser i året. Turene vil fordele seg jevnt over årets dager,
men anslagsvis mest i sommerhalvåret. Et overslag vil tilsi at det vil være ca. 20
kjøretøybevegelser pr. dag på det meste.

5.5.2 Parkering
På hver fritidsboligtomt skal det være plass til 2 parkeringsplasser.

5.6 Tilknytning til infrastruktur

5.6.1 Vann- og avløp
Forå gi planen eksibilitetmed tanke på utbyggingsrekkefølgen åpnesdetforat
vann-og avløpsløsning kan løsessom etfellesanlegg eller ere mindre anlegg for
klynger av fritidsboligene. Dette er hensiktsmessig da det er usikkerhet knyttet til om
hele området vil bli bygd ut samlet.

Overvann skal håndteres lokalt innenfor planområdet, og skal ikke tilbakeføres
terreng raskere enn i dag. Overvannsløsning skal dokumenteres og redegjøres for
ved søknad om tiltak.
5.6.2 Strøm
Nye fritidsboliger tilkobles eksisterende ledningsnett. Dersom det viser seg behov for
nettstasjon, kan denne oppføres innenfor planområdet.

5.6.3 Renovasjon
Nye fritidsboliger vil omfattes av DIMs løsning for hytterenovasjon. Nærmeste
renovasjonspunkt er i krysset Løyningsveien - Vaksvigveien, ca. 180 meter fra
planområdet.

5.7 Universell utforming, tilgjengelighet
Planområdetfølgerkravene i byggteknisk forskrift, TEK17. Grunnettopogra en i
områdetvil fellesveiene væreforbratteforrullestolbrukere. De estetomtene vil
kunne planeres slik at atkomst fra parkering på tomta og inn til fritidsboligen kan følge
kravene til universell utforming.
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5.8 Avbøtende tiltak/løsninger ROS
Gjennomgang av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået
er mulig å kontrollere, gitt de forebyggende tiltakene som nevnt i tabellen under:

6 Virkninger av planen

6.1 Overordnet plan
Planforslaget samsvarer med arealformål i kommuneplanen med unntak av en
mindre omdisponering av LNF-formål og byggeområde BF23. Avviket er i hovedsak
grunnet terrengmessige forhold. Område BF23 har et areal på ca. 10,6 daa, mens
planlagt byggeformål (nye fritidsboliger og veianlegg) utgjør ca. 9,6 daa. Dette viser
at planforslaget avsetter mindre areal til byggeområde enn hva kommuneplanen
åpner for. Konsekvensen av endret arealdisponering i forhold til overordnet plan
vurderes som liten/ingen.

6.2 Landskap
Landskapet vil bli lite påvirket av de nye fritidsboligene som det legges til rette for.
Fritidsboligene får en tilbaketrukken plassering mellom to koller. Opparbeidelsen
av tomter og veier skal tilpasses terrenget for å få en jevn og naturlig overgang
til omkringliggende omgivelser. Unødige terrenginngrep skal unngås. Grunnet
topogra en i områdetvil nyefritidsboligerikkekommei uheldig silhuett.

Figur 13: Perspektiv sett fra gårdsbruk nordøst for planområdet. Planlagte fritidsboliger ligger bakenfor mindre
terrengformasjon som reduserer fjernvirkningen av bebyggelsen. Bebyggelse til høyre som ligger i silhuett er
eksisterende bygninger ved Løyningsveien.
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6.3 Kulturminner og kulturmiljø
Tiltaket vil ikke få noen direkte virkninger på kulturminner eller kulturmiljø i
nærområdet.

6.4 Naturmangfold
Planforslaget er vurdert i forhold til prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven.

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
Innenfor området er det god kunnskap om arters bestandsituasjon, naturtypers
utbredelse og økologisk tilstand. Området er vurdert ut fra kjent kunnskap.
Artsdatabanken, naturbasen, www.miljøstatus.no er lagt til grunn når området er
blitt vurdert. Det er ikke registrert naturtyper eller biotoper av spesiell verdi innenfor
planområdet.

Figur 14: Perspektiv sett fra terrengformasjon, Kompåsen, sørøst for planområdet på andre siden av
Sæstadvatnet. Planlagte fritidsboliger ligger tilbaketrukket i terrenget og danner ikke uheldig silhuett. Bebyggelse
til høyre som ligger i silhuett er eksisterende bygninger ved Løyningsveien.

Figur 15: Perspektiv sett fra Løyningsveien 114, et gårdsbruk vest for planområdet. Planlagte fritidsboliger blir
liggende lavere i terrenget og vil dermed i liten grad redusere utsikt fra gårdsbruket og utover Sæstadvatnet.
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§ 9 Føre-var prinsippet
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt. Det er ikke registrert arter eller naturtyper
som risikerer å ta skade av oppføring av nye fritidsboliger.

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
På grunn av tiltakets størrelse og omfang, samt at det ikke er registrert arter eller
naturtyper som risikerer å ta skade av inngrepet, vil planforslaget ikke medføre
negative konsekvenser for naturmangfold. Den totale belastningen på andre
omkringliggende økosystemer, vurderes å ikke ta skade av planlagt tiltak.

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Det er ikke kommet frem behov for avbøtende tiltak som gjelder naturmangfoldet i
området.

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Ved opparbeidelse av tomter og oppføring av nye fritidsboliger vil det bli tatt
forhåndsregler som gjør at man unngår skader på naturmangfoldet iht gjeldene lover
og forskrifter.

Planlagte tiltak vurderessamletsettå ikke i vesentlig grad å være i kon iktmed
intensjonene i Naturmangfoldloven §§ 8-12. Det vurderes ikke nødvendig med
restriksjoner eller særskilte tiltak i forhold til naturlig mangfold i området utover
planforslaget.

6.5 Tra kkforhold
Eksisterende veier og avkjørsler/kryss endres ikke som følge av planen. Ny
tilførselsvei koblestil eksisterende landbruksvei, som omklassi serestil kjørevei
på aktuelle strekning. Veiens utforming, toppdekke og veibredde opprettholdes lik
dagens situasjon. Dagens avkjørsel fra Løyningsveien er etablert med tilfredsstillende
frisiktog svingradierjf. N100. Beregnettra kkøkning som følgeavutbyggingen vil
ikke medføre behov for utbedring av krysset med Løyningsveien iht. krav i kap. D.1.4
i N100.

6.6 Barn og unges interesser
Det er ikke avsatt egne områder for lek. Planområdet er omgitt av store
friluftsområder, som egnerseg ntforutendørsaktiviteteri natur. Planlagte tomter
er nokså store, slik at det vil være en god del utearealer som kan brukes til lek på
egen tomt. Vaksvigveien strekker seg helt ut til sjøen, samt at det er etablert en
tursti på sørsiden av planområdet som fører ut til i Naglevik, gir god tilgjengelighet
til friluftsområdene. Planen vurderesikkeå være i kon iktmed barn og unges
eksisterende bruk av området.

6.7 Jordressurser og landbruk
Vegetasjonen i området bærer preg av gjengroing over tid. Planlagt utbygging
vurderes ikke å ha merkbar innvirkning på bruk av områdene som landbruksområder.
Områdene som omdisponeres til fritidsboliger vil gi god utnyttelse av arealene.
Omklassi sering av Vaksvigveien på aktuelle strekning vurderesikke å medføre at
landbruksinteressene blir vesentlig skadelidende. Dyr på beite kan i like stor grad bli
påvirket av gående som kjørende på Vaksvigveien.
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6.8 Strandsone og vassdrag
Planområdeti sin helhetbe nnerseg utenfor100-metersbeltetrundt Sæstadvatnet.
Utbyggingen vil medføre øktandel tette ater, som kan bidra til raskere og større
avrenning til tider. Planen stiller krav til at overvann ikke skal tilbakeføres terreng
raskere enn i dag. Overvannsløsningen skal dokumenteres ved søknad om tiltak.
Planen vil ikke medføre konsekvenser for strandsone og vassdrag.

6.9 Friluftsliv
Områdene rundt planområdet er verdifulle friluftsområder, og områdene brukes som
turområder. Siden terrenget er nokså kupert, er ikke bruken stor og omfattende. Det
at planen åpner for kjøring til og fra nye fritidsboliger, vurderes i liten grad å medføre
ulemper for ferdsel for allmennheten på Vaksvigveien.

6.10 Teknisk infrastruktur
Planen medfører utbygging av vann- og avløpsløsning for de nye fritidsboligene. Nye
fritidsboliger tilkobles eksisterende strømnett.

6.11 Risiko og sårbarhet
Det er utført egen risiko- og sårbarhetsanalyse. Analysen viser at planområdet
har et beskjedent risikobilde. Det er ikke avdekket forhold rundt planen som er
forbundet med høy risiko eller sårbare forhold. Risikonivået er mulig å kontrollere, gitt
gjennomføring av forebyggende/avbøtende tiltak, som er innarbeidet i planen. Etter
avbøtende tiltak er gjennomført har alle avdekkede situasjoner akseptabel risiko.

6.12 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Planforslaget vil ikke medføre noen økonomiske konsekvenser for kommunen.


