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Saksnummer Utvalg Møtedato 
021/21 Planteknisk utvalg 15.02.2021 
 
 
Detaljregulering for beredskapslager og transformatorstasjon - Slettebø. 
Første gangs behandling 
 
Sammendrag: 
En har mottatt forslag til detaljregulering for beredskapslager i tilknytning til transformatorstasjon på 
Slettebø. Forslaget legger opp til at det kan bygges et beredskapslager med kontor vest for 
transformatorstasjonen. 
En vurderer at planen i hovedsak ivaretar de hensynene som er sentrale når det gjelder denne type 
reguleringsplaner. En vurderer det slik at man i planen har funnet en hensiktsmessig avveining 
mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på 
en tilfredsstillende måte. Det er kommet inn ni offentlige uttalelser i forbindelse med varsel om 
oppstart av reguleringsplanen. Det er kommet inn fire private uttalelser.  
 
Rådmannen anbefaler at Planteknisk utvalg vedtar å legge reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn 
og høring etter at det er gjennomført noen justeringer i plandokumentene.  

 
Administrasjonens forslag til vedtak: 
Forslag til detaljreguleringsplan for Transformatorstasjon Slettebø, med bestemmelser datert den 
07.12.20, plankart datert den 07.12.20 og planbeskrivelse datert den 07.12.20 legges ut til offentlig 
ettersyn og sendes på høring etter at følgende endring er gjennomført: 

1. På reguleringsplankartet: 
a. Støysone påføres reguleringsplankartet   

2. I reguleringsbestemmelsene: 
a. Det utarbeides bestemmelser til støysonen 

b. § 8.2 endres til følgende: «Før det kan gis tillatelse til bygging av 
beredskapslageret skal tiltakshaver dokumentere at den tilgjengelige kapasiteten 
på brannslokkevannet tilfredsstiller kravene i TEK 17. Dette kan skje enten ved 
analyse eller ved at tiltakshaver sørger for tilstrekkelig slokkevannskapasitet.» 

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

 



Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 15.02.2021 
 
PTU - behandling: 
Utsettelsesforslag fra Kari Johanne Melhus (Senterpartiet) 
"Saken utsettes for befaring." 
 
Votering utsettelsesforslag: 
Melhus forslag falt med 8 stemmer mot 3 stemmer for (KRF+SP+V) 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 
PTU-021/21 vedtak: 
 
Forslag til detaljreguleringsplan for Transformatorstasjon Slettebø, med bestemmelser datert den 
07.12.20, plankart datert den 07.12.20 og planbeskrivelse datert den 07.12.20 legges ut til offentlig 
ettersyn og sendes på høring etter at følgende endring er gjennomført: 

1. På reguleringsplankartet: 
a. Støysone påføres reguleringsplankartet   

2. I reguleringsbestemmelsene: 
a.        Det utarbeides bestemmelser til støysonen 

b. § 8.2 endres til følgende: «Før det kan gis tillatelse til bygging av 
beredskapslageret skal tiltakshaver dokumentere at den tilgjengelige 
kapasiteten på brannslokkevannet tilfredsstiller kravene i TEK 17. Dette kan 
skje enten ved analyse eller ved at tiltakshaver sørger for tilstrekkelig 
slokkevannskapasitet.» 
 

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

 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ikke. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
Det er en gjeldende reguleringsplan som dekker den østlige og sørlige delen av planområdet. Den ble 
vedtatt av Kommunestyret i møte den 03.10.11, sak 055/11.   
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Detaljreguleringsplan for Transformatorstasjon Slettebø. Første gangs behandling 

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


 
Plankontoret har mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Transformatorstasjon Slettebø.  Det 
legges opp til at det kan bygges et beredskapslager med kontor vest for transformatorstasjonen. 
Planområdet ligger innenfor rektangelet vist på kartet: 
 

 
 
2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er vist som framtidig råstoffutvinning med hensynssone landbruk, båndlegging etter 
kulturminneloven og gul støysone i gjeldende kommuneplan. At dette området er vist som område 
for råstoffutvinning skyldes en feilkoding i kommuneplanen. Skulle vært «Andre typer nærmere 
angitt bebyggelse og anlegg» / Energianlegg. 

 
 

 
 
2.2 Reguleringsplan 
Planområdet dekkes delvis av en gjeldende reguleringsplan. Den ble vedtatt av Kommunestyret i 
møte den 03.10.11, sak 055/11.   
 



 
 
3. Varsel om regulering 
Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter og 
oppstart er kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens hjemmesider. Dette er så langt en kan se 
gjort i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.  
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 
Offentlige merknader 

 1 Fylkesmannen (nå Statsforvalteren)  Merknader  J / O 

 2 Rogaland fylkeskommune, seksjon for 
kulturarv 

 Merknader J / O 

 3 Bane NOR  Merknader J / O 

 4 Statens vegvesen  Merknader J 

 5 Lyse Elnett  Merknader O 

 6 Felles brukerutvalg  Ingen merknader O 

 7 Kommuneoverlegen  Merknader J / O 

 8 Sykkelbyen Egersund  Merknader N / O 

 9 Barn og unges representant i plansaker  Merknader J / O 

 
Private merknader 



 10 Rogaland Røde kors  Merknader J / N / O 

 11 Sigmund Slettebø  Merknader N / O 

 12 Bente Fjelde  Merknader J / O 

 13 Jan Sigurd og Gjertrud Dversnes  Merknader O 

 
INNSENDTE MERKNADER 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers 

vurdering 
 
Offentlige uttaler 

  Fylkesmannen (nå 
Statsforvalteren) 

· Utvidelsen av planområdet er i 
kommuneplanens arealdel avsatt til 
råstoffutvinning med hensynssone 
landbruk, båndlegging etter 
kulturminneloven og gul støysone. 
Området blir i dag benyttet som 
utmarksbeite for sauer. 

 

· Planområdet er utsatt for flom fra 
Hellelandsvassdraget. I tillegg er det 
et fuktig område.  

· Flom må inngå i ROS-analysen.  Det 
må gjøres en vurdering om det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller 
vesentlig ulempe som følge av natur- 
eller miljøforhold. 

· Deler av planområdet ligger i gul 
støysone. De viser til Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging 
(T-1442/2016). Gul støysone er en 
vurderingssone hvor det bør vises 
varsomhet med å tillate etablering av 
bygninger med støyfølsomt bruks-
formål. Etablering av kontorer kan 
bare tillates dersom krav til innendørs 
støynivå (TEK 17) er tilfredsstilt. 

· De minner om nasjonalt og regionalt 
jordvernmål. Det utvidete arealet er 
ikke vist som byggeområde i 
gjeldende kommuneplan, men 
råstoffutvinning, et areal som kan 
tilbakeføres til landbruksareal etter 
endt utvinning. Det er derfor viktig å 
vurdere behovet for den foreslåtte 
arealbruken og om eventuelt annet 
landbruksareal avsatt til byggeformål 
i kommuneplanen kan tilbakeføres til 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
J 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 

· Tas til orientering. At 
dette området er vist 
som område for 
råstoffutvinning 
skyldes en feilkoding i 
kommuneplanen. 
Skulle vært «Andre 
typer nærmere angitt 
bebyggelse og anlegg» 
/ Energianlegg. 

· Ivaretatt i plan-
dokumentene. 

 

· Ivaretatt i plan-
dokumentene. 

 
 

· Støysone skal vises på 
plankartet. Se forslag til 
vedtak. 

 

 

 

· Dette er vurdert 



landbruk.   
· De viser til de ulike 

vurderingstemaene ovenfor og 
anbefaler at det gjøres en vurdering 
om dette er rett plassering for 
utvidelsen og om det er hensikts-
messig å legge opp til en annen type 
arealbruk her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Etter administra-
sjonens vurdering er 
lokaliseringen av 
beredskapslageret 
hensiktsmessig. 

 

  Rogaland 
fylkeskommune, 
seksjon for 
kulturarv 

Brev datert 05.06.20 

· I planområdet ligger det et 
automatisk fredet kulturminne. Det 
er en heller. Det ble gjennomført 
arkeologisk registrering i 2011. 
Sannsynlig datering er år 8000 – 6500 
f.Kr.  

· Dette kulturminnet, inkl. en 
sikringssone på 5 m må bevares for 
framtiden gjennom anvist regulering. 
Det er også oppgitt hvilken 
bestemmelse som må knyttes til 
dette arealet. 

· Kulturminnet må sikres med gjerder i 
anleggsperioden. Forslag til 
bestemmelse er fremsatt.  

· Dersom deres merknader ikke blir 
fulgt opp og kulturminnet tilstrekkelig 
ivaretatt i planen, varsler de 

 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

· Planlegger har 
opprettet dialog med 
fylkeskommunen om 
frigivelse av 
kulturminnet. 
Arkeologisk museum 
anbefaler frigivelse 
med vilkår om 
arkeologiske 
undersøkelser. 
Avgjørelsen begrunnes 
med at moderne tiltak 
er gjort rundt helleren 
og samfunnsnytten. De 
vitenskapelige verdiene 
må sikres fullt ut. 



innsigelse til planen. 

Brev fra Rogaland fylkeskommune til 
Arkeologisk museum den 06.07.20: 

· Ber om en forhåndsvurdering av om 
kulturminnet kan frigis gjennom plan. 

Brev fra Arkeologisk museum til Rogaland 
fylkeskommune den 06.08.20: 

· Det kan dispenseres for dette 
kulturminnet under forutsetning av at 
de vitenskapelige verdiene sikres fullt 
ut. 

 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 

O 
 

 

 

· Tas til orientering. 

 

 

· Tas til orientering. 

 

  Bane NOR · Innenfor 30 meter fra nærmeste 
spors midtlinje gjelder et generelt 
byggeforbud, samt forbud mot andre 
tiltak som utgraving, oppfylling mv. 
uten tillatelse fra Bane NOR. Ber om 
at det legges inn en 30 m 
byggegrense. 

 

· Det må påregnes krav om oppsetting 
av gjerder mellom jernbanen og 
andre arealformål der dette ikke 
finnes fra før. Dette må fremgå av 
regulerings-bestemmelsene. 

· Det må dokumenteres at planlagte 
tiltak ikke får negative konsekvenser 
for jernbanen.  

· ROS-analysen må omhandle 
sikkerhetsforhold relatert til 
jernbanen. 

 

· Det er viktig at tiltakshaver sørger for 
at det blir gitt tilstrekkelig fagkyndig 
beskrivelse hvor det fremgår om 
jernbanen kan bli utsatt for skader. 

· Dersom planlagt arealbruk kan få 
negative konsekvenser for jernbanen 
må tiltakshaver beskrive nødvendige 
risikoreduserende tiltak for å unngå 
at jernbanen skades av ny arealbruk 
eller utbygging. 

· Beskriver krav for å unngår stans i 

J 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
J 
 
 
J 
 
 
J 
 
 
 
J 
 
 
 
 

O 
 

N 

· Ivaretatt i plan-
dokumentene. 
Innenfor byggegrensen 
er det generelt 
byggeforbud samt 
forbud mot anleggs-
tiltak. Se § 2.6. 

· Ivaretatt i plan-
dokumentene. Se § 2.7. 

 

 

· Ivaretatt i plan-
dokumentene. Se § 8.3. 

· Ivaretatt i plan-
dokumentene. Se ROS-
analysen. 

· Ivaretatt i plan-
dokumentene. Se § 8.3. 

 

 

· Ivaretatt i plan-
dokumentene. Se § 8.3. 

 



togtrafikken. 
· Som grunneier skriver de at noen 

eiendomsgrenser mot dem er 
unøyaktige. Ved utarbeiding av 
detaljregulering ber de om at det 
foretas nye oppmålinger for å heve 
kvaliteten på kartgrunnlaget. 

 

· Tatt til orientering 

 

· Planlegger ser ikke 
behov for oppmåling i 
dette tilfellet. Se kap. 7 
i saksforelegget. 

  Statens vegvesen · Byggegrenser og utforming av kryss / 
avkjørsel med tilhørende frisiktsoner 
skal utformes ihht. 
vegnormalkravene. 

J · Ivaretatt i plan-
dokumentene. 

  Lyse Elnett · Ut fra plangrensene kan Lyse Elnett 
ikke se at de er berørt part for denne 
utvidelsen. 

· Dersom man skulle komme i en 
situasjon der man ønsker ytterligere 
informasjon fra dem, ber de om en 
konkret henvendelse. 

O 
 
 

O 

· Tas til orientering. 

 

 

· Tas til orientering. 

  Kommune-
overlegen 

· Uttalelsen er vurdert etter forskrift 
om miljørettet helsevern. 

· Mulige støykilder som trafikk, 
industri, tekniske installasjoner osv. 
må kartlegges og om nødvendig må 
tiltak planlegges slik at retningslinje 
T-1442 følges.  

· Det anbefales å legge til rette for 
stille områder, jf T–1442: anbefalte 
støygrenser i ulike typer friområder, 
frilufts- og rekreasjonsområder. 

· Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet 
jf. T–1442 bør tas med i regulerings-
bestemmelsene.  

· Området må sikres i forhold til 
passerende og egen trafikk.  

· Det må sikres trygge og hensikts-
messige gang- og sykkelveier og trygg 
adkomst til skole, barnehage og 
kollektivforbindelse i område.  

· Endret aktivitet må ikke føre til en 
økning i forurensning av luft, jord 
eller vann.  

· Ved endret aktivitet i nærheten av 
badevann og badeplasser, må disse 
sikres mot forurensning. 

· Viser til regelverk for etablering av 

O 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 

· Tas til orientering. 

 

· De foreslåtte punktene 
er ivaretatt i plan-
dokumentene. 

 
 

 

 

 

 



eller i nærheten av høyspentlinjer  

 

 

 

· Tas til orientering 

  Sykkelbyen 
Egersund 

· Foreslår at en forlengelse av gang- og 
sykkelvegen tegnes inn langs Rv. 426. 

 

 

· Viser til at vegvesenet har varslet 
oppstart av reguleringsplan på 
strekningen Krossmoen – Nese, med 
gang- og sykkelveg. 

· Rv. 426 er tungt trafikkert og av 
hensyn til trafikksikkerheten vil en 
gang- og sykkelveg langs hele 
strekningen fra Egersund til 
Krossmoen være viktig. Dette ligger 
også inne i Temaplan for 
hovedsykkelvegnettet (2015). 

· Han forslår ikke rekkefølge-
bestemmelse om bygging av gang- og 
sykkelvegen i planområdet. 

N 
 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 

O 
 
 
 
 
 

O 

· En sammenbinding av 
gang- og sykkelvegen 
mellom Slettebø og 
Nese / Krossmoen bør 
planlegges gjennom en 
helhetlig plan for hele 
strekningen, ikke 
«stykkevis og delt».  

· Tas til orientering. 

 

· Tas til orientering. 

 
 

 

· Tas til orientering. 

  Barn og unges 
representant i 
plansaker 

· Viser til at Svanevassveien går fram til 
Røde Kors sitt senter og beskriver 
aktiviteten der og målgruppen.  

· Det er viktig at barn og unges 
interesser blir tilstrekkelig belyst: 
Trygg ferdsel, at trafikksikkerheten 
vurderes samlet sett. 

O 
 
 
J 

· Tas til orientering 

 

 

· Ivaretatt i plan-
dokumentene 

 
Private merknader 

  Rogaland Røde 
kors 

· De er rettighetshavere til Svanevass-
veien.  

· De er i mot den foreslåtte planen.  
· Beskriver aktiviteten på senteret sitt i 

O 
 

O 
O 

· Tas til orientering. 



Marka.  
· Atkomsten til deres anlegg for høye 

kjøretøyer som busser, HC-transport, 
brannbiler og ambulanser er ved 
jernbaneovergangen ved Kjelland 
trafostasjon. 

· En reguleringsplan må sees i et 
langsiktig perspektiv.  

· Foreslår å flytte jernbaneundergangen 
ca. 60 m nordøstover og med ny vei 
på vestsiden av jernbanen.  

 

 

 

 

· Foreslår at alle parter møtes for å ha 
befaring. 

 
O 
 
 
 
 
J 
N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 

 

· Tas til orientering. 
· Tas til orientering 

 

· Tas til orientering 

 
 

 

· Administrasjonen er 
enig i dette. 

· Planforslaget legger til 
rette for en utvidelse 
av Svanevassveien på 
den aktuelle 
strekningen og det vil 
kunne være mulig å 
utvide undergangen 
noe. Å ta en så 
omfattende endring 
inn i denne 
reguleringsplanen vil 
kunne forsinke den 
vesentlig. 

· Tas til orientering. 

  Sigmund Slettebø · Han er nabo og rettighetshaver til 
bruk av Svanevassveien med 
tilhørende jernbaneundergang. 

· Han protesterer mot at det aktuelle 
området reguleres til utvidelse av 
tomten for trafostasjonen. 

· For å sikre framtidig ny adkomst til 
områdene på østsiden av jernbanen, 
må dette området reguleres til veg og 
ny jernbaneundergang.  

· Dagens veg og jernbaneundergang er i 
høyeste grad et stort problem. Eneste 
realistiske mulighet er å avsette plass 
til ny undergang mellom dagens 
undergang og trafostasjonen. 

O 
 
 

O 
 
 

N 
 
 

N 
 
 
 
 

· Tas til orientering. 

 

 

· Tas til orientering. 

 

 

· Se kommentar til 
tilsvarende punkt hos 
Røde Kors. 



 

· Se ovenstående 
kommentar. 

 

  Bente Fjelde · Som nabo på bnr. 45 gnr. 212, 
Svanevassveien 4, ber hun om at 
kommunen vurderer om dette tiltaket 
vil gi ekstra støy. Det nye tiltaket vil 
medføre mer biltrafikk og derav mer 
støy. 

 

 

· Hun er sterkt imot at det blir mer 
industri i området med boliger. Det er 
allerede mye trafikk i området; 
transformatorbygning, vegstasjon og 
kraftstasjon i umiddelbar nærhet. 

· Hun mener at det nye anlegget vil ha 
stor påvirkning på deres nabolag når 
det gjelder støy. 

· Viser til at da de søkte om å bygge 
huset fikk de avslag i fylket pga. at 
utkjørselen i hovedvegen ikke kunne 
tåle 1 bil ekstra. Etter det er 
utkjørselen utbedret. Hun ønsker at 
vegvesenet vurderer denne økningen i 
antall kjøretøy. Dette er ikke en 
industrivei, men en liten smal veg inn 
til boligene deres. 

 

 

 

· Verdien av å ha natur som nærmeste 
nabo, og ikke et industrianlegg, er 
uvurderlig og en stor kvalitet ved en 
bolig på landet.  

· Når industri og anlegg plasseres så tett 
på boligene, gjør det noe med verdien 
både for dem som bor der og deres 

J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 
 

O 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 

O 

· Er ivaretatt i plan-
dokumentene. Planlagt 
lager legges med 
«ryggen» mot 
nabobebyggelsen. 
Lageret blir derved 
liggende som en skjerm 
mot boligene når det 
gjelder støy og innsyn.  

· Tas til orientering. 

 

 

· Tas til orientering. 

 

 

· Tas til orientering. 

 

Vegvesenet 
har i sin 
uttalelse ikke 
problematisert 
dette ut over å 
stille krav til 
utforming av 
kryss og sikt. 

 

· Tas til orientering. 



daglige liv, og når boligene skal selges.  

· Tas til orientering 

 

  Jan Sigurd og 
Gjertrud Dversnes 

· De bor i Svanevassveien 2.  
· Forslaget om beredskapslager var 

også foreslått ved utarbeidelsen av 
gjeldende reguleringsplan for mindre 
enn ti år siden. Bl.a. på grunn av 
motstand fra naboene ble dette ikke 
tatt med i planen. Spør hva som har 
endret seg disse årene som gjør at 
man nå tenker at dette er i orden. 

· De har valgt å bosette seg landlig. Nå 
er det foreslått et stort lagerbygg vest 
/ nordvest for huset. De har allerede 
et industriområde øst for huset. Dette 
vil føre til at de føler at de bor i et 
industriområde og ikke i et 
landbruksområde. 

· Det er uforståelig at Dalane nett ikke 
kan etablere sitt beredskapslager i det 
eksisterende industriområdet som 
allerede finnes der, og som har ledig 
kapasitet. De ønsker ikke mer støy 
ettersom de nå har funnet sitt 
friområde på vestsiden av huset, der 
de fremdeles er noe skjermet fra 
eksisterende industri. 

· Skriver så om Røde Kors sitt 
aktivitetssenter. 

· Bygging av lagerbygg vil for all framtid 
sementere muligheten for å komme 
sikkert under jernbanen med større 
biler.  

· De stiller seg bak innspill som er sendt 
fra Bente Fjelde når det gjelder støy 
og verdi på eiendommene. 

O 
O 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 

O 
 

O 
 
 
 

O 

· Tas til orientering . 
· Tas til orientering. Etter 

nesten 10 år er det ikke 
forbud mot å foreslå 
tiltaket på ny. 

 

· Tas til orientering. 

 
 

 

 

· Tas til orientering. 

 

 

 

· Tas til orientering. 

 

· Se kommentar til 
tilsvarende punkt hos 
Røde Kors 

 
· Tas til orientering. 

 
I tillegg vedlegges tre dokumenter med vedlegg fra saksbehandlingen i 2011 – 2013 som gjelder 
kulturminner. 



 
Rådmannen vil etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene innstille på 
at planen legges ut til offentlig ettersyn og høring i hovedsak slik plandokumentene nå foreligger, 
men med justeringer på reguleringsplankartet og i reguleringsplanbestemmelsene. 
 
4. Presentasjon av planområdet 
Planområdet er lokalisert vest for Rv. 426, øst for Sørlandsbanen og nord for starten på 
Svanevassveien. Planområdet er vist som framtidig masseuttak med hensynssone landbruk, 
båndlegging etter kulturminneloven og gul støysone i gjeldende kommuneplan. At dette området er 
vist som område for råstoffutvinning skyldes en feilkoding i kommuneplanen. Skulle vært «Andre 
typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg» / Energianlegg. Deler av planområdet er utsatt for 
flomfare.  

5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 

Planområdet er om lag 12 daa, hvorav 8,4 daa er videreføring av gjeldende reguleringsplankart.   
 

 
 
5.1 Eksisterende bebyggelse 
Det er en stor transformatorstasjon og noen mindre bygninger i planområdet i dag.  
 
5.2 Planlagte bygninger og endringer 
Det legges opp til at det kan bygges et beredskapslager i kombinasjon med kontorer. 
 
5.3 Trafikkforhold 
Atkomsten til planområdet er via Rv. 426 og Svanevassveien. Kjørelengden i Svanevassveien er 
mindre enn 30 m. 
 
5.4 Støy 
Planområdet er utsatt for trafikkstøy fra Rv. 426. Støysone skal tegnes inn på plankartet. Se forslag til 
vedtak. 



 
6. Tematisk konsekvensvurdering og risiko- og sårbarhetsvurdering 
Gjennomgang for å synliggjøre tematiske vurderinger og dermed bedre kunne synliggjøre 
vurderinger knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller av planen. 
Dette vil på en bedre måte synliggjøre fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. Denne 
gjennomgangen er basert på ulike temakart, gjennomgang utført av tiltakshaver, lokalkunnskap, 
innspill i forbindelse med varsel om oppstart mv.  
 
Plankontoret har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn 
rekkefølgekrav eller at arealet justeres slik at risikoen fjernes, eventuelt vurderer en at det er for 
konfliktfylt og at det ikke blir lagt inn i planen. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis 
dette ikke gir tilstrekkelig effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene 
eventuelt at det ikke legges inn i planen.  
 
Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor.  

 
 

· Hendelser som kommer i rødt felt: Tiltak er nødvendig eller så er konfliktnivået for høyt til at tiltaket 
kan anbefales. 

· Hendelser som kommer i gult felt: Tiltak vurderes ut fra forventet kostnad i forhold til nytte, 
eventuelt er ytterligere utredninger påkrevd. 

· Hendelser som kommer i grønt felt: Rimelige tiltak gjennomføres, eventuelt at konfliktnivået 
vurderes som akseptabelt eller at det ikke er konflikt i særlig grad. 

Selv om man i stor grad benytter samme terminologi som i risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-
analyser), er ikke denne gjennomgangen en ROS-analyse i tråd med forskriften. 
 
6.1 Teknisk infrastruktur 
 
6.1.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
Det er lagt opp til parkering på egen grunn. Frisiktsoner er i nødvendig grad vist i planen.  
 
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  

 
6.1.2 Trafikksikkerhet 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   



Ulykke i av-/påkjørsler  X  2 2 Grønn  
Ulykke med 
gående/syklende  

X  2 2 Grønn   

Andre ulykkespunkter  X   Grønn  
 
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 Rv. 426. 
 
6.1.3 Vann og avløp 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

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

Området er tilkoblet offentlig vann- og avløpsanlegg. Se reguleringsbestemmelsene § 8.1. 
 
6.1.4 Fremføring av strøm m.m. 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Fremføring av strøm mv. X    Grønn  

Kabler og lignende skal legges i bakken, jf. reguleringsbestemmelsene § 2.2. 
 
6.1.5 Avfallshåndtering 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Avfallsbehandling X    Grønn  

Ivaretas av Dalane miljøverk IKS. 
 
6.2 Universell utforming 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

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

X    Grønn  

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

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

X    Grønn  

Område for ute- og 
oppholdsareal 

X    Grønn  



Planområdet benyttes ikke som lekeområde for barn. 
 
6.4. Sikkerhet og beredskap 
6.4.1 Flom 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

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

X  1 3 Grønn  

Flomsone er vist som hensynssone på reguleringsplanen. 
 
6.4.2 Støv og støy 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

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

Støy og støv fra 
vegtrafikken 

X  4 1 Gul  

Deler av planområdet er utsatt for støy fra vegtrafikk. Støysone skal vises på reguleringsplankartet. 
Se forslag til vedtak. 
 
6.4.3 Ras 
 
Hendelse/Situasjon 

Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Masseras/-skred  X    Grønn  
Snø-/isras  X   Grønn  
Flomras  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.4.4 Vær og vind 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vindutsatte områder  X   Grønn  
Nedbørutsatte områder  X   Grønn  

Planområdet er ikke spesielt utsatt. 
 
6.4.5 Radon 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Radongass  X   Grønn    

Ikke kjent med spesielle forhold. Byggeforskrift TEK17 ivaretar dette. 
 
6.4.6 Høyspent, elektromagnetiske felt og elektromagnetisk stråling 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Høyspent / 
elektromagnetisk felt 

X  4 1 Gul  

Elektromagnetisk stråling 
(antenner mv.) 

 X   Grønn  



Fareområdet for høyspentanlegg er vist på plankartet. 
 
6.4.7 Brann- og eksplosjonsfare 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

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

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
6.4.8 Strategiske områder 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vei, bru, knutepunkt  X   Grønn  
Havn, kaianlegg  X   Grønn  
Sykehus/-hjem, kirke / 
brann / politi / Sivilforsvar 

 X   Grønn  

Forsyning kraft, vann X  1 3 Grønn  
Forsvarsområde / 
Tilfluktsrom 

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. Transformatorstasjonen kan være utsatt for skadeverk. 
 
6.4.9 Grunnforhold 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Grunnforhold  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. Må ivaretas i byggesaken. 
 
6.5 Forurensning 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

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

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6 Viktige hensyn og arealinteresser 
6.6.1 Sjø og vassdrag 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
100 – meters beltet fra 
sjø/50-m beltet fra sjø og 
vassdrag 

 X   Grønn  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder / 
restriksjonsområder 

 X   Grønn  



Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.2 Naturverdier og rødlisteart 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Sårbar flora   X   Grønn   

Sårbar fauna / fisk / 
leveområde for rødlisteart 

 X   Grønn  

Inngrepsfrie områder  X   Grønn  
Omtalt i planbeskrivelsen avsnitt 4.7. 
 
6.6.3 Viltområde 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Viltområde  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.4 Kulturminner/kulturmiljø 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

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

X    Grønn  

Det er et automatisk fredet kulturminne i planområdet. Etter arkeologiske undersøkelser blir 
området frigitt. Se reguleringsbestemmelsene § 7.1. 
 
6.6.5 Friluftsliv 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Friluftsliv og rekreasjon 
(frilufts-områder, LNF-
F/N, friområder mv.) 

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.6 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Landbruk / kjerneområde 
for jordbruk / skogbruk 

 X   Grønn  

Området som nå foreslås regulert til utvidelse av energianlegg benyttes som utmarksbeite for sauer. 
 
6.6.7 Landskapsvern og estetikk 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Landskapsvern / estetikk  X   Grønn  
Vakre landskap  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 



6.6.8 Terreng og terrengtilpasning 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Terrengtilpassede tiltak? X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.9 Vegetasjon og markslag 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vegetasjon og markslag  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.10 Lokalklima 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Lokalklima  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.11 Miljøkonsekvenser 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Miljøkonsekvenser  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.12 Forhold til naboer / tilpasning til omgivelser 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

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

X    Grønn  

Flere naboer protesterer mot reguleringen.  
 
6.6.13 Sol og skygge 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Sol og skygge X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.14 Sosial infrastruktur 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Skole X    Grønn  
Barnehage X    Grønn  

Ikke aktuelt i forbindelse med denne type bebyggelse og anlegg. 
 



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

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Folkehelse X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.7 Vurdering om planen har vesentlig konsekvens for miljø og samfunn / utbyggingsavtale 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

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

 X   Grønn  

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder seg innenfor 
rammene i kommuneplanen.  
 
Rådmannen vurderer at denne planen ikke har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og heller 
ikke at eventuelle avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
 
6.8 Naturmangfold 
Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Naturmangfold  X   Grønn  

 
Viser til saksutredningen ovenfor samt innlevert materiale og en vurderer ikke at planen vil komme i 
konflikt med kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler eller andre 
vurderinger som skulle tilsi dette. Se dog planbeskrivelsen punkt 4.7. 
 
6.9 Rekkefølgekrav i planen 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 
 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Rekkefølgekrav for å sikre 
utbygging 

X    Grønn  

 
Det er med tre rekkefølgebestemmelser som gjelder vann og avløp, brannslokkevann og forholdet til 
jernbanen. 
 
7. Forholdet til Sørlandsbanen 
Med tiltak så nær inntil jernbanesporet er det nødvendig å vise stor grad av forsiktighet ved bygge- 
og anleggsarbeid i planområdet.  
 
Planlegger har i reguleringsbestemmelsene § 8.3 foreslått formuleringer som gjelder dette. Også 
ROS-analysen omhandler forholdet til jernbanen. Dersom planen blir sendt på høring vil Bane NOR få 
anledning til å uttale seg om disse formuleringene er tilfredsstillende, eller om det er behov for 
tilføyelser / endringer / strykninger. Dersom Bane NOR krever oppmåling av eiendomsgrenser må 
tiltakshaver forholde seg til det. 
 



8. Slokkevannforsyning 
Planlegger har i reguleringsbestemmelsene § 8.2 foreslått følgende formulering: «Tilfredsstillende 
løsning for brannslokkevann skal være ferdigstilt før beredskapslager inkl. kontor kan tas i bruk.» 
 
Ifølge TEK 17 § 11-17 vil det i utgangspunktet være krav om minst 50 l/sek slokkevann i en så stor 
bygning som beredskapslageret vil bli. Det kommunale ledningsnettet har ikke så stor kapasitet. Av 
den grunn må det enten ved hjelp av analyse dokumenteres at det i den nye bygningen ikke er behov 
for større slokkevannmengde enn det som det kommunale ledningsnettet med sikkerhet kan levere, 
eller så må tiltakshaver skaffe tilstrekkelig kapasitet fram til bygningen. 
 
For å redusere sannsynligheten for at man på ny skal komme i en slik situasjon som man hadde et 
annet sted i kommunen i 2020 når det gjaldt brannslokkevann, anbefaler administrasjonen at det 
settes inn en ny bestemmelse i § 8.2 til erstatning for den som planlegger har foreslått: 
«Før det kan gis tillatelse til bygging av beredskapslageret skal tiltakshaver dokumentere at den 
tilgjengelige kapasiteten på brannslokkevannet tilfredsstiller kravene i TEK 17. Dette kan skje enten 
ved analyse eller ved at tiltakshaver sørger for tilstrekkelig slokkevannskapasitet.» 
Se forslag til vedtak. 
 
Med erfaring fra den ovenfor omtalte saken er det i malen for referat fra oppstartmøter for 
reguleringsplaner tatt inn opplysninger om slokkevannforsyning. Oppstartmøtet for denne 
reguleringsplanen ble avviklet før denne justeringen av malen. 
 
9. 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 en i planen har funnet en 
hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar hensynet til 
omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. 
 
Rådmannen anbefaler at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn i hovedsak som fremlagt, men med 
justeringer på reguleringsplankartet og i reguleringsbestemmelsene. 
 
 
 
Administrasjonens vurderinger: 
Administrasjonens vurdering er innarbeidet i ovenstående gjennomgang. 
 
Universell utforming: 
Ivaretas av TEK 17. 
 
Folkehelse: 
Planforslaget har ingen vesentlige innvirkninger på folkehelsen. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente for Eigersund kommune. 
 
 
Alternativt forslag til vedtak:  
Forslag til detaljreguleringsplan for Transformatorstasjon Slettebø, med bestemmelser datert den 
07.12.20, plankart datert den 07.12.20 og planbeskrivelse datert den 07.12.20 legges ut til offentlig 
ettersyn og sendes på høring slik de nå foreligger. 



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