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1 Bakgrunn for planarbeidet 
 

1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av 
beredskapslager med tilhørende anlegg. Tiltakshaver ønsker å etablere 
beredskapslageret i nær tilknytning til eksisterende energianlegg, Svanevassveien 
transformatorstasjon. I beredskapslageret vil en ha utstyr som er kritisk for 
reparasjonberedskap. En samlokalisering med eksisterende energianlegg vil være 
hensiktsmessig for bedriften med tanke på drift og feilretting, samt at lokaliseringen 
vil være sentral for montørene i samtlige kommuner som nettselskapet har konsesjon 
til å drive i. Beredskapslageret vil også ligge i kort avstand til hovedkontoret på Eie 
for annen relevant personell, noe som vil korte inn responstiden betydelig. 

 
1.2 Tiltakshaver og forslagsstiller 
Tiltakshaver for planarbeidet er ENIDA AS, tidligere Dalane Nett AS. 
Planarbeidet utføres av arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS. 

 
1.3 Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter hele og deler av eiendommene 45/2 og 45/289. 

 
1.4 Krav til konsekvensutredning 
Planlagt tiltak utløser ikke krav til konsekvensutredning iht. forskrift om 
konsekvensutredninger. 

 
Omsøkte område er ikke tidligere regulert, og planlagte tiltak vil ikke være i samsvar 
med overordnet arealformål i kommuneplanen. 

 
Planlagte tiltak faller ikke inn under noen av punktene i vedlegg I som utløser direkte 
krav om konsekvensutredning, jf. § 8. 

 
Planlagt tiltak omfattes av pkt. 11j) i Vedlegg II «Næringsbygg, herunder kjøpesentre 
som ikke inngår i pkt. 10b, bygg for offentlig og privat tjenesteyting og bygg til 
allmennyttige formål.» 

 
Jf. § 10 i forskriften skal tiltaket konsekvensutredes dersom det kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn. Under er en tabell som tar for seg kriteriene for 
vurdering av om forslaget vil ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Tabellen 
er delt inn på samme måte som 2. og 3. ledd i § 10. 4. ledd i §10 kommenteres til 
slutt. 
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 Tema Tiltaket Vurdering av om tiltaket vil ha 
vesentlig virkning 

§ 10, 2. ledd: Egenskaper ved tiltaket 

a) størrelse, 
planområde, 
utforming 

Omsøkte tomt, del av 
45/2, er på ca. 2,8 daa. 
Området er tidligere 
uregulert. Området 
søkes regulert til 
energianlegg - lager. 
Tiltaket samlokaliseres 
med eksisterende 
energianlegg øst for 
området, og vil benytte 
eksisterende avkjørsel. 

Nei. Tiltaket antas ikke å ha 
vesentlige virkninger for miljø 
og samfunn når det gjelder 
størrelse, planområde og 
utforming. 

b) Bruken av 
naturressurser, 
særlig areal, jord, 
mineralressurser, 
vann og 
biologiske 
ressurser 

Tiltaket etableres på 
areal som i dag nyttes til 
beite for sau. 

Nei. Berørt område er ikke 
et stort sammenhengende 
beiteområde og avgrenses 
av vei i vest og sør, jernbane 
i nord, og eksisterende 
energianlegg i øst. 

c) Avfallsproduksjon 
og utslipp 

Det vil bli etablert 
miljøstasjon for 
kildesortering av avfall. 
I lagerhall vil det bli 
oppbevaring av olje/ 
bensin, kjemikalier 
o.l. Vaskeplass vil 
ha oppsamling av 
kjemikalier. 

Nei. Dette vil bli regulert 
gjennom forskrift som gjelder 
slike tiltak. Forholdet er sikret 
ivaretatt i bestemmelsen. 

d) Risiko for 
alvorlige ulykker/ 
eller katastrofer 

Tiltaket anses å ikke 
medføre vesentlig fare 
for alvorlige ulykker eller 
katastrofer. 

Nei. Risiko er vurdert i ROS- 
analysen. 

 
 Tema Vurdering av om tiltaket vil ha 

vesentlig virkning 

§ 10, 3. ledd: Lokalisering og påvirkning på omgivelsene 
a) Verneområder etter naturmangfoldlovens 

kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte 
naturtyper, prioriterte arter, vernede 
vassdrag, nasjonale laksefjorder og 
laksevassdrag, objekter, områder og 
kulturmiljø fredet etter kulturminneloven 

Nei. Planområdet er sjekket 
mot ulike naturdatabaser, som 
viser ingen funn knyttet til tema 
innenfor planområdet. 



Planbeskrivelse – 20110005-01 Transformatorstasjon Slettebø 6 Oppdragsnr.: 2957 Versjon: 02 Dato: 22.02.21  

 Tema Tiltaket Vurdering av om tiltaket vil ha 
vesentlig virkning 

b) Truede arter eller naturtyper, verdifulle 
landskap, verdifulle kulturminner og 
kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt 
viktige mineralressurser, områder med stor 
betydning for samisk utmarksnæring eller 
reindrift og områder som er særlig viktige 
for friluftsliv 

Nei. Det er ifølge databasen 
askeladden registrert 
ett automatisk fredet 
kulturminne, en heller, innenfor 
planområdet. Boplassen 
er påvist i en liten heller 
dannet av en stor og naturlig 
steinblokk. Kulturminnet søkes 
frigitt gjennom planen, etter 
avklaring med Arkeologisk 
Museum UiS. 
Sjekk i databasene for de 
øvrige tema viser ingen funn. 

c) Statlige planretningslinjer, statlige 
planbestemmelser eller regionale 
planbestemmelser gitt i medhold av plan- 
og bygningsloven av 27 juni 2008 nr. 71 
eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold 
av plan- og bygningsloven av 14 juni 1985 
nr. 77 

Nei. Tiltaket anses ikke 
å skape noen vesentlige 
virkninger i forhold til statlige 
planretningslinjer, statlige 
bestemmelser, regionale 
bestemmelser. 

d) Større omdisponeringer av områder avsatt 
til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt 
reindrift eller områder som er regulert til 
landbruk og som er av stor betydning for 
landbruksvirksomhet 

Nei. Planlagt tiltak vil 
omdisponere et mindre 
beiteareal for sau. Berørt 
område er ikke et stort 
sammenhengende 
beiteområde og avgrenses 
av vei i vest og sør, jernbane 
i nord og eksisterende 
trafostasjon i øst. 

e) Økt belastning i områder der fastsatte 
miljøkvalitetsstandarder er overskredet 

Nei. Ikke aktuelt. 

f) Konsekvenser for befolkningens 
helse, f.eks. som følge av vann- eller 
luftforurensning 

Nei. Ikke aktuelt. 

g) Vesentlig forurensning eller 
klimagassutslipp 

Nei. Dette er regulert gjennom 
forskrift. Risiko er vurdert i 
ROS-analysen og avbøtende 
tiltak sikret i reguleringsplanen. 

h) Risiko for alvorlige ulykker som en følge av 
naturfarer som ras, skred eller flom 

Nei. Sjekk mot NVEs kartbase 
viser ingen fare for ras, skred 
eller flom i planområdet. 
Temaene er vurdert i ROS- 
analysen etter gjeldende 
regelverk. 
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Vurdering etter § 10, 4. ledd: 
Den helhetlige konsekvensen av tiltaket anses ikke å ha vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn verken hver for seg eller samlet. Tiltaket vurderes med dette å ikke 
utløse krav til konsekvensutredning. 

2 Planprosess og medvirkning 

2.1 Oppstartmøte 
Oppstartmøte ble avholdt med Eigersund kommune den 14.01.20. 

 
2.2 Kunngjøring og varsling 
Det ble varselet oppstart av planarbeid med frist for innspill satt til 26.02.20. 

 

Figur 1: Varslet plangrense. Kartet er ikke i målestokk. 
 

2.3 Innspill ved oppstart av planarbeid 
Innen høringsfristens utløp er det mottatt og registrert 9 uttalelser. Det er i tillegg 
mottatt 3 innspill etter fristens utløp. 

 
• Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv 
• Statens vegvesen, Transport og Samfunn 
• Bane NOR 
• Eigersund kommune, Felles brukerutvalg 
• Eigersund kommune, Stab helse og omsorg - Kommuneoverlegen 
• Eigersund kommune, Samfunnsutvikling - Prosjektleder Sykkelbyen Egersund 
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• Eigersund kommune, Helse- og omsorgsavdelingen - Barn og unges representant 
• Lyse Elnett AS 
• Rogaland Røde Kors 
• Bente Fjelde 
• Jan Sigurd og Gjertrud Dversnes 
• Sigmund Slettebø 

 
Innspillene er oppsummert og kommentert i vedlegg 3. 

3 Planstatus og overordnede føringer 
 

3.1 Overordnede planer 
Planområdet er i kommuneplanen for Eigersund 2018-2030 vist som M24 fremtidig 
råstoffutvinning, hensyn landbruk, båndlegging etter lov om kulturminner og gul 
støysone. 

 

Figur 2: Kommuneplanen for Egersund 2018-2030. 
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3.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Omsøkte tomt er ikke regulert ved reguleringsplan. Innenfor planavgrensningen er 
det i dag to gjeldende reguleringsplaner, se figuren nedenfor: 

 
Følgende plan blir helt opphevet: 
• Plan 20110005 - Reguleringsplan for Transformatorstasjon Slettebø, vedtatt 

03.10.11. 
 

Følgende plan blir delvis opphevet: 
• Plan 20130002 - Reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs rv.42, gnr. 45 bnr. 

2 mfl, Slettebø, vedtatt 15.12.14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Gjeldende reguleringsplaner i området. Planavgrensning er vist med blå stiplet strek. 
 

3.3 Statlige planretningslinjer 
Mest aktuelle for denne planen er: 
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging 

(2014) 
• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

(2018) 
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

(1995) 
• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 
• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520/2012) 
• Nasjonale føringer for riks- og fylkesvegnettet (2020) 
• Naturmangfoldloven 
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Figur 4: Oversiktskart og planområdet 

4 Dagens situasjon i planområdet 

4.1 Beliggenhet og avgrensning av planområdet 
Planområdet har et samlet areal på ca. 12 daa, hvorav gjeldende reguleringsplan 
utgjør ca. 8,4 daa. 

 
Planavgrensningen følger gjeldende reguleringplans avgrensning, samt en utvidelse 
mot vest på deler av 45/2. Utvidelsen avgrenses av Svanevassveien og jernbanen. 

 
 

4.2 Dagens og tilstøtende arealbruk 
Planområdet er inneklemt mellom riksveg 426, jernbanen og eksisterende boliger. 
Øst for riksvegen er etablert næringsområde og kraftverk. Planområdet er i dag 
bebygd med energianlegg, transformatorstasjon, med tilhørende anlegg. Ubebygde 
deler av planområdet består av beitemark for sau mot vest og fjellknaus mot nord. 

 
4.3 Landskap 
Terrenget på tomta er stigende mot vest, med en høydeforskjell på ca. 10 meter. 
Terrenget har brattest helning lengst vest på tomta, opp mot Svanevassveien. 
Asfalterte arealer rundt eksisterende energianlegg er planert på ca. kote +20. Nord 
og øst for energianlegget, ut mot riksvegen er en fjellknaus som delvis skjuler 
anlegget for innsyn for kjørende nordfra på riksvegen. 

 
4.4 Grunnforhold 
I henhold til NGUs løsmassekart består planområdet av morenemateriale og bart fjell. 
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4.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er registrert kulturminne id148339, Heller, innenfor planområdet. Kulturminnet 
består av en liten heller dannet av en stor naturlig steinblokk. Boplassen er avgrenset 
av negative prøvestikk og topografiske element. Lokaliteten er fra midten av eldre 
steinalder eventuelt slutten av eldre steinalder. På bakgrunn av funnmateriale 
er det nærliggende å knytte aktiviteten i helleren til terrestrisk jakt, samtidig som 
plasseringen kan peke mot at det også ble drevet fangst i elveos og vann. Hellerens 
opplevelsesverdi er i dag sterkt redusert ettersom den er delvis inneklemt mellom 
veger og moderne bygg. Kulturminnet har likevel høy kunnskapsverdi. 

 
I forbindelse med oppstart av planarbeid ble det opprettet dialog med Rogaland 
fylkeskommune ved kulturavdelingen angående søknad om frigivelse av 
kulturminnet. Forespørselen ble sendt Arkeologisk museum UiS avd. fornminner for 
vurdering. Arkeologisk museum UiS tilrår frigivelse av kulturminnet med vilkår om 
arkeologiske undersøkelser, jf. kulturminneloven § 8, 4. ledd. Avgjørelsen begrunnes 
med at moderne tiltak som er gjort rundt helleren sett i relasjon til samfunnsnytten, 
kan dispenseres for under forutsetning at de vitenskapelige verdiene sikres fullt ut. 
Arkeologisk museum UiS sin forhåndsvurdering er vedlagt planen i vedlegg 4. 

 

Figur 5: Automatisk fredet kulturminne, id148339, Heller 
 
 

4.6 Trafikkforhold 
Atkomst til planområdet er fra Svanevassveien som er en kommunal veg. Krysset 
med riksveg 426 ble utvidet og dimensjonert for stor lastebil i forbindelse med 
etablering av energianlegget. Svanevassveien er kun asfaltert et lite stykke etter 
avkjørselen til planområdet, og er smal grusvei videre innover i marka. Fartsgrense 
på riksvegen er 70 km/t. 

 
Myke trafikanter 
Langs vestsiden av riksvegen er det etablert gang- og sykkelveg fram til 
Svanevassveien. I Temaplan for hovedsykkelveinett fra 2015 ligger det inne 
sammenhengende gang- og sykkelveg fra Eie til Krossmoen. Det er pågående 
reguleringsarbeid fra Krossmoen til Nese, hvor det legges opp til gang- og sykkelveg 
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på vestsiden av riksvegen. Gjenstående strekning Nese-Slettebø bør avklares 
gjennom en helhetlig reguleringsplan, da arealene på begge sider av riksvegen er 
stedvis konfliktfulle med nærhet til både viktig naturtype og jernbanen. 

 
Kollektivtrafikk 
Nærmeste skiltet bussholdeplass er ved Sletteidveien ca. 950 m sør for planområdet. 
Her er bussruter mot Sandnes, Stavanger og Moi, samt Egersund sentrum og Hauge 
i Dalane. Skolebussen stopper i krysset Svanevassveien. 

 
Trafikkulykke 
I vegdatabanken er det ikke registrert alvorlige trafikkulykker på vegnettet innenfor 
eller i nærheten av planområdet de siste 10 årene. 

 

Figur 6: Trafikkforhold. Dagens utforming av krysset Rv.426 og Svanevassveien. Kilde: google.maps 
 

4.7 Naturverdier 
Vurdering av dagens status for biologisk mangfold er gjort på bakgrunn av 
tilgjengelige data i offentlige databaser, så som naturbasen, artsdatabasen, temakart- 
rogaland, samt befaring på tomta. 

 
Planområdet er delvis utbygd med store asfalterte flater. Den asfalterte flaten er 
avgrenset av fjellskjæring mot øst og nord. Kollen og skråningen mot jernbanen er 
dekket av buskvegetasjon, stedvis tett. Omsøkte tomt fremstår som beitemark. 

 

Figur 7: Foto av dagens situasjon. Til venstre: Omsøkte tomt benyttes i dag som beitemark. Til høyre: 
Opparbeidet tomt for eksisterende energianlegg avgrenses mot nord av fjellskjæring og med tett 
krattvegetasjon mot jernbanen. 
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Det er ikke registrert viktige naturtyper innenfor planområdet. Øst for riksveg 426 
er registrert viktig naturtype, Slevelandsåna, som er en av to tilførselsgrener til 
Slettebøvatnet. Lokaliteten er et viktig element i kulturlandskapet, og fungerer som en 
korridor for fugl, fisk og insekter. Bekken er også lakseførende. 

 
Det er ikke registrert trua eller nær trua arter innenfor planområdet. Øst for 
planområdet, i nedre deler av Slevelandsåna er det registrert elvemusling, som er en 
truet art. I områdene i og rundt Slettebøvatnet er det registrert både sårbare og sterkt 
truete arter, så som dvergdykker og vipe. 

 
I skogsområdene på begge sider av riksvegen er registrert viltområder for rådyr. 

 

Figur 8: Kartutsnitt som viser registrerte arter og naturtyper i og rundt planområdet. Kilde: 
Artsdatabanken (øverst) og Temakart Rogaland (nederst) 
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4.8 Barns interesser 
Det er i dag ikke etablert offentlig lekeplass i eller i nærheten av planområdet. 
Røde Kors sitt aktivitetssenter i Svanevatn har atkomst via Svanevassveien. 
Aktivitetssenteret er et anlegg med båter, kanoer, badeplass, brygge o.l. som innbyr 
til aktivitet på og i vann. 

 
4.9 Teknisk infrastruktur 

 
Vann- og avløp 
Bebyggelsen innenfor planområdet er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Til 
området går det en 110 mm vannledning, som kan levere ca. 10 liter/sek. Det er ca. 
550 m til nærmeste brannkum, som har 160 mm tilførselledning. 

 
I henhold til TEK17 §11-17 er krav til slokkervannkapasiteten minst 3000 liter per 
minutt (50 liter/sek), fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse. Kapasiteten på 
eksisterende ledningsnett i området er for lavt i forhold til krav i TEK17. Det må 
planlegges tiltak for å sikre tilstrekkelig slokkervann og kapasitet på vannforsyning. 

 
Strøm 
Innenfor planområdet er etablert energianlegg med transformatorstasjon som 
forsyner området med strøm. Strømforsyning til planlagt beredskapslager kan hentes 
fra eksisterende anlegg. Etablert energianlegg forsynes med jordkabler. 

 
Renovasjon 
For næringsavfall tilbyr DIM en henteordning etter avtale og et avfallmottak på 
Svåheia avfallsplass. For husholdningsavfall driver DIM bolig-renovasjonsordning 
bestående av en henteordning og en bringeordning til returpunkt og 
gjenvinningstasjon. Ved henteordning settes avfallsekker ut til avtalt plass på 
hentedagen. 

 
4.10 Støy 
Planområdet er utsatt for støy fra nærliggende jernbane og riksveg. Deler av 
planområdet ligger innenfor gul og rød støysone fra riksvegen. Planlagte tiltak vil 
imidlertid bli liggende utenfor begge støysonene. 

Figur 9: Kartutsnitt som viser støysoner langs riksveg 426. Planområdet er innenfor 
stiplet svart linje. Kartkilde: Eigersund kommune 
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Eksisterende energianlegg er potensielt en støykilde. Det er ikke egne forskrifter 
eller retningslinjer for transformatorstøy. Anbefalte grenseverdier for industristøy i 
T-1442, kap. 8.8 legges til grunn for energianlegget. Etablert energianlegg er innenfor 
anbefalte grenseverdier i retningslinjen. 

 
4.11 Risiko- og sårbarhet 
Det er utarbeidet en overordnet ROS-analyse for planområdet. Analysen følger som 
vedlegg til planforslaget. Innenfor planområdet foreligger noen spesielle farer/risikoer, 
men risikonivået er mulig å kontrollere gitt forebyggende tiltak. 

 
Aktuelle temaer er beskrevet i ROS-analysen, og behov for tiltak er innarbeidet i 
planmaterialet. 
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5 Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Formålet med planen 
Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av nytt beredskapslager med 
tilhørende anlegg. Lageret lokaliseres i tilknytning til eksisterende energianlegg i 
Svanevassveien, på deler av eiendom 45/2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 Reguleringsformål 

Figur 10: Plankart. Kartet er ikke i målestokk 

En detaljert oversikt over alle reguleringsformål fremgår av tabellen nedenfor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11: Arealtabell 
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5.3 Beskrivelse av planforslaget 
 

5.3.1 Bebyggelse og anlegg 
 

Energianlegg, BE 
Eksisterende energianlegg inngår i planen. Innenfor området kan det oppføres 
beredskapslager med tilhørende kontor og øvrige anlegg. 

 
5.3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 
Kjøreveg, SKV 1-2 
Formålet o_SKV1 omfatter eksisterende offentlige kjøreveg Svanevassveien. Vegen 
reguleres med vegbredde 4 meter. 

 
Formålet f_SKV2 omfatter mindre deler av felles avkjørsel til eksisterende boliger i 
Svanevassveien 2, 4 og 6. 

 
Gang- og sykkelveg, SGS 
Formålet o_SGS omfatter eksisterende offentlige gang- og sykkelveg langs riksveg 
426. 

 
Annen veggrunn grøntareal, SVG 1-4 
Formålene o_SVG 1-4 omfatter eksisterende offentlig veggrunn, herunder sideareal 
til veg. 

 
5.3.3 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

 
Landbruksformål, LL 1-2 
Formålet LL 1-2 omfatter eksisterende landbruksområder og beiteområder. Inngrep i 
terreng utover normal drift tillates ikke. 

 
5.3.4 Hensynssoner 

 
Frisiktsone H140 
Frisiktsone i kryss og avkjørsel er vist med sikringssone H140. Frisikt er målsatt i 
plankartet. 

 
Rød sone iht. T-1442 H210 
Rød støysone er sone for støy over 65 dB fra vegtrafikk. Særlige krav er sikret i 
bestemmelsens § 6.2 og § 2.3. 

 
Gul sone iht. T-1442 H220 
Gul støysone er sone for støy i intervallet 55-64 dB fra vegtrafikk. Særlige krav er 
sikret i bestemmelsens § 6.3 og § 2.3. 

 
Flomfare H320 
Flomutsatte områder er vist med faresone flomfare H320. Faresonen omfatter arealer 
lavere enn ca. kote 18. Særlige krav er sikret i bestemmelsens § 6.4 og § 2.8. 

 
Høyspenningsanlegg H370 
Eksisterende høyspenningsanlegg er sikret i planen med faresone 
høyspenningsanlegg H370. Særlige krav er sikret i bestemmelsen § 6.5. 
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5.3.5 Bestemmelsesområder 
 

Frigitt kulturminne/dispensasjonssøknad 
Automatisk fredet kulturminne, id148339 blir dirkete berørt av tiltak. Før det kan 
iverksettes tiltak innenfor bestemmelsesområdet, skal det foretas arkeologisk 
utgravning av kulturminnet. Kulturminnet skal søkes frigitt ved dispensasjonssøknad 
jf. KML § 8, 4. ledd. 

 
5.4 Bebyggelsens plassering og utforming 
Som underlag for reguleringsplanen er det utarbeidet et illustrasjonprosjekt. 
Plassering og utforming av nytt beredskapslager med tilhørende anlegg illustrerer 
rammene i planforslaget og er ikke nødvendigvis den endelige løsningen for tomta. 

 

Figur 12: Situasjonsplan. Kartet er ikke i målestokk. 

Planlagt beredskapslager plasseres nord for Svanevassveien på gnr 45 bnr 2. 
Beredskapslageret vil benytte samme avkjørsel som eksisterende energianlegg. 

 
Eksisterende energianlegg inngår i planen med dagens omfang og høyder. Planlagt 
beredskapslager er i planen vist med omriss av planlagt bebyggelse, som kun er 
retningsgivende og hvor endelig plassering og utforming fremkommer ved søknad 
om tiltak. 
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5.4.1 Byggegrenser 
Byggegrenser er inntegnet og målsatt i plankartet. Mot riksveg 426 er byggegrensen 
30 meter jf. gjeldende plan, med unntak av rundt energianlegget der byggegrensen 
følger fasadelivet på bygningen. Mot jernbanen viser planen byggegrense på 30 
meter fra spormidte, jf. krav fra baneeier. Byggegrensen mot Svanevassveien er satt 
til 4 meter. Mot nord og nordvest er byggegrensen 4 meter fra formålsgrensen. 

 
5.4.2 Byggehøyder 
Eksisterende transformatorstasjon er oppført med pulttak i ulike høyder, hvor 
høyeste gesimshøyde er ca. kote +31,6. Planlagt beredskapslager kan oppføres med 
maksimal byggehøyde lik eksisterende transformatorstasjon. Illustrasjonprosjektet 
viser planlagt beredskapslager med flatt tak og med øvre gesimshøyde på kote 
+29,1. Planen åpner for at beredskapslageret kan oppføres med flatt tak eller pulttak. 
Dersom det velges en pulttak-løsning på bygget vil det være behov for en høyere 
byggehøyde for å ha tilstrekkelig fri høyde inne i lageret. Eksisterende kolle mot 
riksvegen blir liggende som en buffer og demper med dette beredskapslagerets 
synlighet for kjørende nordfra på riksvegen. Illustrert beredskapslager er vist med flatt 
tak og med ulike høyder på takflatene for å dempe noe på bygningens eksponering. 
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Figur 13: Snitt A og B viser høyder på planlagt beredskapslager 
5.4.3 Utnyttelsesgrad 
Eksisterende energianlegg har i dag en grunnflate på ca. 610 m2. Planlagt 
beredskapslager inkludert tilhørende kontor, halvtak, miljøstasjon og parkering 
utgjør et areal på ca. 1110 m2. Eksisterende og planlagt bebyggelse (som vist i 
plankartet) utgjør et bebygd areal på ca. 26 %-BYA. Planforslaget legger til grunn en 
total utnyttelsesgrad på 60 %-BYA hvorav bebyggelsen ikke skal utgjøre mer enn 30 
%-BYA. Bebyggelse, parkering og utendørs lagring inngår i beregning av %-BYA. 
Årsaken til at utnyttelsesgraden for bebyggelsen settes til 30 %-BYA er at man 
ønsker noe fleksibilitet i planen siden illustrert beredskapslager ikke nødvendigvis er 
den endelige løsningen for tomta. 

 
5.4.4 Takform 
Eksisterende energianlegg er oppført med pulttak som 3 ulike takflater, med ulik 
høyde og takvinkel. Beredskapslager skal oppføres med flatt tak. Takvalg på 
beredskapslager begrunnes med behov for høy takhøyde i lagerlokalet. 

 
5.4.5 Terrenginngrep 
I forbindelse med opparbeidelse og planering av omsøkte tomt, vil det være behov 
for etablering av terrengmur mot Svanevassveien. Siden Svanevassveien stiger mot 
nord, vil terrengmuren også ha stigende høyde i nordlig retning. Høyde på muren 
avklares og dokumenteres ved søknad om tiltak. 

 
5.5 Parkering 
Kommuneplanens bestemmelser stiller krav til antall parkeringsplasser, som er 
videreført i planforslaget: 

 
• For kontor: 1 parkeringsplass pr. 50 m2 BRA. 
• For lager: 1 parkeringsplass pr. 100 m2 BRA. 
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Parkering for ansatte og tjenestebiler tenkes løst på asfaltert areal nord for 
eksisterende energianlegg. Situasjonsplanen i figur 12 viser 8 parkeringsplasser 
for bil og 2 for lastebil nord på tomta. I tillegg vil det bli tilrettelagt for et par 
parkeringsplasser i nærhet til inngangsparti til kontorene tilknyttet beredskapslageret. 

 
5.6 Forhold til nabobebyggelse 
Ved å plassere beredskapslageret langs med Svanevassveien, vil bygningen skjerme 
for innsyn på tomta, samt at den blir liggende som en buffer mot eksisterende boliger. 
Planlagt beredskapslager vil ikke medføre reduserte solforhold for nabobebyggelsen 
sør for Svanevassveien. Aktiviteten på tomta vil i hovedsak være innenfor normal 
arbeidstid og da spesielt ved morgen og ettermiddag. Det må i tillegg påregnes noe 
mer trafikk i kryssområdet i løpet av dagen, ved i hovedsak tjenestebiler som henter 
og leverer materiell og utstyr. 

 

Figur 14: Illustrasjoner av planlagt beredskapslager. . 
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5.7 Tilknytning til infrastruktur 

5.7.1 Vann- og avløp, brannvann, overvannshåndtering 
Ny bebyggelse tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett i området. Eksisterende 
ledningsnett har tilfredsstillende vannkapasitet for planlagt bebyggelse. 

 
Eksisterende vannledningsnett har en slokkevannkapasitet på 10 liter/sek, noe som 
ikke er tilstrekkelig for å dekke behovet. En utbygging vil derfor medføre behov for en 
utbygging av vannledningsnettet i området. 

 
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering 
av tiltak. Ved søknad om tiltak skal det redegjøres for behandling av overvann, 
både takvann, overflatevann og drensvann. Overvann skal ikke tilbakeføres terreng 
raskere enn i dag. 

 
5.7.2 Strøm 
Ny bebyggelse tilknyttes eksisterende strømnett i området. Eksisterende 
høyspentkabler i bakken tas hensyn til ved bygging. Det vil gå kabler i vei, som 
koordineres samtidig med utgraving av tomt. 

 
5.7.3 Renovasjon 
Det legges til grunn at planlagt beredskapslager omfattes av DIMs løsning for 
næringsavfall. Innenfor området kan det tilrettelegges for miljøstasjon for sortering 
av virksomhetens eget avfall. Miljøstasjonen vil med dette ikke være tilgjengelig for 
allmennheten. 

 
5.8 Universell utforming, tilgjengelighet 
Planområdet følger kravene i byggteknisk forskrift. 

 
5.9 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 
I forhold til kartlegging i utført ROS-analyse er det i planen stilt følgende krav: 
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6 Virkninger av planen 

6.1 Overordnet plan 
Arealformålet er ikke i samsvar med formål som vist i kommuneplanen. I forbindelse 
med revidering av kommuneplanen 2019-2030 vurderes det å ha blitt gjort en 
feil i opptegning av arealformål for aktuelle område. Gjeldende reguleringsplan 
viser energianlegg på deler av området, mens kommuneplanen avsetter arealet 
til fremtidig råstoffutvinning M24. Siden energianlegget er oppført før revidering 
av kommuneplanen ble igangsatt, og at det har stor samfunnsmessig betydning, 
vurderes kommuneplanen å angi feil arealformål for området. 

 
6.2 Landskap og estetikk 
Siden omsøkte tomt ligger inneklemt mellom veg, jernbane, boligbebyggelse og 
energianlegg, vurderes planlagt tiltak å ha liten innvirkning på landskapet i området. 
Planlagt bebyggelse forholder seg til tomtens form, og bebyggelsens skala står godt i 
forhold til omgivelsene. 

 
6.3 Kulturminner og kulturmiljø 
Planforslaget åpner for at automatisk fredet kulturminne frigis med vilkår om 
arkeologisk undersøkelse, og ved søknad om dispensasjon jf. kulturminnelovens § 8, 
4. ledd. 

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

 
Kunnskapsgrunnlaget § 8: 
Det er innhentet kunnskap om naturmangfoldet i planområdet både fra tilgjengelige 
databaser og gjennom befaring på stedet. Bl.a. artsdatabanken, naturbasen, 
temakart-rogaland og miljøstatus er lagt til grunn når området er blitt vurdert. Det er 
ikke registeret arter, naturtyper eller biotoper av spesiell verdi innenfor områder som 
omfattes av planlagte tiltak. 

 
§ 9 Føre-var prinsippet: 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være godt jf. kommentar til § 8 ovenfor. Det er ikke 
registrert arter eller naturtyper som risikerer å ta skade av planlagt tiltak. 

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

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

 
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Ved opparbeidelse av planområdet vil det bli tatt forhåndsregler som gjør at skader 
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på naturmangfoldet unngås. Ut i fra nåværende og fremtidig bruk, samt tiltakets 
størrelse og omfang, vurderes tiltaket samlet sett å i liten grad medføre skade på 
naturmangfoldet. Det vurderes ikke nødvendig med restriksjoner eller særskilte tiltak i 
forhold til naturlig mangfold i området. 

 
6.5 Rekreasjonsinteresser 
Gjennomførelse av planforslaget vil ikke påvirke rekreasjonsinteressene i området. 
Tilgjengelighet til eksisterende rekreasjonsområder opprettholdes lik dagen situasjon. 

 
6.6 Teknisk infrastruktur 
Planen innebærer tilkobling til eksisterende ledningsnett i området. Tilstrekkelig 
brannvannforsyning skal være på plass før beredskapslager med tilhørende anlegg 
kan tas i bruk. 

 
6.7 Forurensning og støy 
Planen stiller krav til at det skal etableres oljeutskillere for overvann fra vaskeplass, 
før overvannet kan ledes inn på kommunal spillvannledning. I tillegg skal all lagring 
av kjemikalier, oljer, drivstoff o.l. skje på en slik måte at det ikke er fare for lekkasje til 
grunnen. 

 
Deler av planområdet ligger innenfor gul støysone, med rød sone inn mot Rv.426. 
Iht. retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442, kan kontorer/ 
lager tillates dersom krav til innendørsstøynivå er tilfredsstilt. Krav til støy er ivaretatt 
gjennom plankart og bestemmelse. 

 
6.8 Universell utforming 
Krav til detaljutforming av inngangsoner, parkeringsplasser m.m. følger gjeldende 
byggeforskrifter og vil ligge til grunn for all detaljering av området. 

 
6.9 Barn og unges oppvekstvilkår 
Utbyggingen berører ikke arealer tilrettelagt for barn og unge. 

 
6.10 Landbruk 
Siden berørt beiteområde på omsøkte tomt har begrenset utstrekning og inngår i et 
stort sammenhengende beiteområde, vurderes omdisponeringen ikke å medføre 
vesentlige konsekvenser for driftsgrunnlaget. 

 
6.11 Trafikksikkerhet 
Eksisterende kryss og avkjørsel er dimensjonert for større kjøretøy, og ventet 
trafikkøkning som følge av tiltaket vurderes ikke å medføre trafikale utfordringer i 
området. Krav til frisikt og byggegrenser mot riksveg, kommunal veg og jernbane er 
sikret i plan og bestemmelser. 

 
Planen tilrettelegger for fremtidig utvidelse av Svanevassveien, men det er ikke stilt 
rekkefølgekrav til opparbeidelse da det vurderes at utbedring av Svanevassveien bør 
utføres gjennom en helhetlig plan for hele vegen, inkludert jernbaneundergangen. 

 
Mulig fremtidig forlengelse av gang- og sykkelvegen langs Rv.426 nord for krysset 
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er ikke medtatt i planen. Nødvendig areal vil i fremtiden være uproblematisk 
å omregulere til gang- og sykkelveg, da arealet ikke kan bebygges grunnet 
byggeforbudssone langs riksvegen. 

 
6.12 Risiko og sårbarhet 
Det er utarbeidet ROS-analyse for planområdet. Analysen viser at planområdet har 
et beskjedent risikobilde. Selv om flere risikosituasjoner er påpekt, utløser de i liten 
grad fare eller store konsekvenser. Risikonivået for de ulike situasjonene er mulig å 
kontrollere, gitt gjennomføring av forebyggende/avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak 
er innarbeidet i planforslaget. Etter avbøtende tiltak har alle avdekkede situasjoner 
akseptabel risiko. Planforslaget vurderes ikke å gi økt risiko/sårbarhet for uønskede 
hendelser i eller ved planområdet. 

 
6.13 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Planforslaget vil ikke medføre økonomiske konsekvenser for kommunen. 
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