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Planinitiativ  
(Jf. pbl § 12-8, forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl, og prop. 
149 L)  

 
 
Planinitiativ for Gnr/bnr. 48/1 m.fl., 4370 Egersund  

Utarbeidet av Norconsult 

Datert 05.07.2021 
 
Ansvarlige 

Fagkyndig 

Firma Norconsult 
Kontaktperson Lars Nielsen 
E-post lars.nielsen@norconsult.com  
Telefon 91853492 

Forslagstiller 

Firma B&G Eiendom 
Kontaktperson Kurt Hobberstad 
E-post kurt.hobberstad@bg.no 
Telefon 99223924 

Hjemmelshaver Navn B&G Eiendom 
E-post / Telefon kurt.hobberstad@bg.no / 99223924 

 
1 Formålet med planen (Jf. § 1 andre ledd bokstav a) 

Hensikten med planen 
Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for boligbebyggelse og 
næringsbebyggelse ved å endre gjeldende plans arealer regulert til bolig-, nærings- og 
grøntarealer.   

 
Fremtidig arealformål 

Området ønskes regulert til boligbebyggelse med tilknyttet formål som lekeplass og 
vei, samt næring i tråd med kommuneplan for Eigersund. 

 
2 Planområdet og omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b) 
Planavgrensning og lokalisering 
Planendringen gjelder deler av plan 10-6. Planområdet omfatter gnr/bnr 48/1, samt 
omkringliggende eiendommer, og avgrenses av Jærveien i vest, og Vingårdsveien i 
øst. Området ligger ca. 2 km nord for Eigersund togstasjon. 
 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-149-l-20152016/id2504796/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-149-l-20152016/id2504796/
mailto:lars.nielsen@norconsult.com
mailto:kurt.hobberstad@bg.no
mailto:kurt.hobberstad@bg.no
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Figur 1: Planområdet 

  
Figur 2: Planavgrensning 
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Beskrivelse av planområdet 
 
Området består i hovedsak av fjell og skog. Innenfor planområdet ligger eksisterende 
bebyggelse mot Jærveien i vest. I nord ligger serveringssted og et mindre 
næringsbygg mot Vingårdveien i sørøst. 
 
Planområdet har et kupert terreng som stiger fra vegene på begge sider av området, 
og opp til en høyde på kote 32 på det høyeste i sørvest og en høyde i nord på kote 
22. På østsiden av Vingårdsvegen ligger industri-, handels- og næringsbebyggelse. 
 

 
Figur 3: Oversiktsbilde over planområdet 
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3 Plansituasjon og føringer (Jf. § 1 andre ledd bokstav g) 
Overordna planer og føringer 
 

- Regionalplan for samordnet arealbruk og transport i Dalane 2019-2030. 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen. 
- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. 
- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. 
- Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og 

bygningsloven. 

 
Forholdet til kommuneplan 
 
I Eigersund kommuneplan for sentrumsdel 2018-2030, er området avsatt til 
boligbebyggelse og næringsvirksomhet. 

 
Figur 4: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel i området 
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Gjeldende reguleringsplan 

Gjeldende reguleringsplan i området er detaljregulering for næringsområde, Vingård 
gnr. 45 bnr. 66 m.fl. (plan 10-6), vedtatt i 1981. Området er i planen regulert til 
boligbebyggelse og næring/industri. 
 

 
Figur 5: Gjeldende reguleringsplan for området 

 
4 Kort presentasjon av prosjektet/plan idéen (Jf. § 1 andre ledd bokstav c, d og 

e) 
Planendringen skal legge rette for boligbebyggelse i området, som i gjeldende plan. I 
gjeldende plan er det regulert 12 nye boenheter på gnr. 48 bnr.1. Det er nå ønskelig 
å endre på strukturen og regulere inn flere boliger. Det planlegges å legge til rette for 
å øke antall boliger fra 12 til 30-35 nye boliger (eneboliger, eneboliger i kjede og 
rekkehus), i tillegg til eksisterende boliger på nabotomtene. Eksisterende boliger i 
området reguleres som i gjeldende plan. 

Boligbebyggelse vil i hovedsak reguleres i området som er regulert til bolig-
bebyggelse i dag med justering inn i område avsatt til næring. 



Side 6 av 6 Planinitiativ 
 

 
 
5 Virkninger på omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b og f) 
 
Tiltakets virkning på og tilpasning til landskap og omgivelser vil vektlegges i 
utformingen av planen. Krav til bygningsstruktur vil kunne sikre god stedstilpasning. 
Det vil bli lagt til rette for bedre arealutnyttelse med etablering av flere boliger enn i 
gjeldende reguleringsplan. 

 
6 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet (Jf. § 1 andre ledd bokstav i) 
Det vil utarbeides ROS analyse i planfasen som behandler områdets risikomomenter.  
Innledningsvis er følgende vurdert: 

- Ras og flom: Deler av området i nordvest ligger innenfor aktsomhetsområde 
for flom. Det planlegges ikke ny bebyggelse innenfor dette området.  

- Forurensning (støy og luft): Det vil bli en liten økning av trafikk i området 
sammenlignet med gjeldende plan. Området kan være noe utsatt for støy fra 
fylkesvegen, dette vil vurderes videre i planarbeidet. 

 
7 Konsekvensutredning (Jf. § 1 andre ledd bokstav l) 
 
Med bakgrunn i at planlagte tiltak er i tråd med kommuneplanen vurderes det at 
planforslaget ikke utløser kravet om konsekvensutredning. 

 
8 Planprosessen og samarbeid/medvirkning  
Naboer, berørte parter og offentlige organer og andre interesserte varsles ved 
planoppstart. Liste over hvilke som skal varsles avklares i samarbeide med 
plankontoret i Eigersund.  
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