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Saksnummer Utvalg Møtedato 
144/21 Planteknisk utvalg 25.10.2021 
 
 
Detaljregulering for del av Sandbakken og Vannbassengan gnr. 13 bnr. 67 
m.fl. - 1 gangsbehandling 
 
Sammendrag: 
Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS fremmer på vegne av Eigersund kommune, forslag til 
detaljregulering for del av Sandbakkane og Vannbassengane, gnr. 13 bnr. 67 mfl. Planområdet 
omfatter en rekke eiendommer i Sandbakkane. Området omfatter etablert boligområde, med i 
hovedsak eneboligbebyggelse, men også enkelte flere-mannsboliger.  

Hensikten med planen er å oppdatere eldre reguleringsplan fra 1966 til dagens gjeldende lovverk og 
planstandard, samt sørge for at planen stemmer overens med eksisterende situasjon og terreng. 
Planen ivaretar kommuneplanens føringer for området med boligbebyggelse – nåværende og 
fremtidig, friluftsområde, gang- og sykkelvei – nåværende, H320 faresone for flom og H740 
båndlegging etter andre lover. Det presiseres at dette er en opprydning og oppdatering i kart til 
dagens situasjon. Planarbeidet vil sikre god arealforvaltning i området der hensynet til nærmiljøet og 
omgivelsene blir ivaretatt. 

Det er ikke fremkommet spesielle merknader i forbindelse med planprosessen og 
kommunaldirektøren anbefaler at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Forslag til detaljreguleringsplan for del av Sandbakken og Vannbassengan gnr. 13 bnr. 67 m.fl., med 
bestemmelser datert den 14.09.21, plankart datert den 28.09.21 og planbeskrivelse datert den 
14.09.21 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring slik plandokumentene nå foreligger. 

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

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 25.10.2021 
 
PTU - behandling: 
Forslag fra Tove Helen Løyning (Arbeiderpartiet) 
"Areal som nevnt på befaring, gnr. 13 bnr. 753 legges inn som grønn struktur." 
 



 
Forslag fra Arild Hovland (Fremskrittspartiet) 
"Det legges inn en gangvei på 2 meters bredde fra enden av Elverhøyveien til tursti ved broen." 
 
Forslag fra Geirulf Vasvik (Høyre) 
"Trafikksikkerhet skal ha høyere prioritet enn fortetting av bebygde tomter." 
 
Det ble foretatt befaring i saken. 
                                                  ---- 0 ---- 
Votering: 
Løynings forslag enstemmig vedtatt. 
Hovlands forslag enstemmig vedtatt. 
Vasviks forslag vedtatt med 6 stemmer (leders dobbelstemme) mot 5 stemmer (Kurt 
Sæstad,AP+FRP+KRF+V) 
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
PTU-144/21 vedtak: 
 

Forslag til detaljreguleringsplan for del av Sandbakken og Vannbassengan gnr. 13 bnr. 67 m.fl., 
med bestemmelser datert den 14.09.21, plankart datert den 28.09.21 og planbeskrivelse datert 
den 14.09.21 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring slik plandokumentene nå 
foreligger med følgende: 

· Areal som nevnt på befaring, gnr. 13 bnr. 753 legges inn som grønn struktur. 
· Det legges inn en gangvei på 2 meters bredde fra enden av Elverhøyveien til tursti ved broen. 
· Trafikksikkerhet skal ha høyere prioritet enn fortetting av bebygde tomter. 
 

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

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

 
 
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: 
 
1. Detaljregulering for del av Sandbakken og Vannbassengan gnr. 13 bnr. 67 m.fl. - 1 
gangsbehandling 
Vi har mottatt forslag til detaljregulering for del av Sandbakkane og Vannbassengan gnr. 13 bnr. 67 

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


m.fl. der hensikten er å erstatte gjeldende reguleringsplan for å oppdatere plan til gjeldende 
situasjon. Planområdet er vist i kart under.    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2. Planstatus for området  
Kommuneplan 
Planområdet består i kommuneplanen av boligbebyggelse – nåværende og fremtidig, friluftsområde, 
gang- og sykkelvei – nåværende, H320 faresone for flom og H740 båndlegging etter andre lover.  
 

 



 
Reguleringsplan  
Store deler av planområdet omfattes av gjeldende reguleringsplan for Sandbakkan, planid 
19660003. Plankartet består i hovedsak av veger og boligbebyggelse. Ny reguleringsplan vil erstatte 
overlappende arealer i gjeldende reguleringsplaner. 
 

 
 
3. Varsel om regulering  
Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter og 
kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens nettsider.  
 
 

V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 

Offentlige merknader 

  Statens vegvesen Ingen merknader O 

  Rogaland Fylkeskommune, 
regionalplan 

Merknad N/O 

  Statsforvalteren i Rogaland Merknad J/O 

Private merknader 

  Anders Ouff på vegne av Jonas 
Hetland  

Merknad J/N 

  Ådne Iversen Merknad N/O 



  Norrøn Bolig på vegne av 
grunneier 

Merknad N 

  Leif Arne Lien og Mette Ruby 
Mellegaard 

Merknad J/N/O 

  Alf Sæstad Merknad J 

 
INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 
Offentlige uttaler 

1.  Statens Vegvesen · Ingen merknader O · Innspillet tas til orientering 

2.  Rogaland 
Fylkeskommune, 
regionalplan 

· Fylkesrådmannen forutsetter 
at planen vil legge til rette for 
gode og trygge trafikkforhold 
innenfor planområdet. Med 
tanke på at Vannbassengan 
er et viktig friluftsområde må 
adkomst, også for gående og 
syklende, være høyt 
prioritert. 
 

 

 

 

· Vi anbefaler en vurdering av 
fortettingspotensialet i 
område. 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N 

· Området har en etablert 
vegstruktur og kjøremønster 
der det er svært lite 
tilgjengelig areal for eventuell 
utbedring. Der det er mulig er 
det lagt inn formål annen 
veggrunn i plankart for å sikre 
vegareal i området. En 
eventuell økning i 
trafikkmengde må derfor 
vurderes med hensyn til 
trafikksikkerhet for gående og 
syklende. Innspillet tas til 
orientering. 

· Området er i dag i all hovedsak 
et ferdig utbygget område 
uten ledige tomter, og planen 
er en sanering av eldre plan 
med oppdatering av dagens 
situasjon. Da 
fortettingspotensialet i 
planområdet er vurdert til å 
være begrenset på grunn av 
allerede utbygd område og 
bratt terreng, har en derfor 
valgt ikke å ta hensyn til dette i 
denne planen. Kommunen er 
positiv til fortetting der mulig 
og i et eventuelt fremtidig 
tilfelle vil en legge 
regionalplanen til grunn, men 
dette må da skje gjennom en 
reguleringsendring.  

3.  Statsforvalteren i 
Rogaland 

· Fylkesmannen minner om 
plikt etter plan- og 
bygningslovens § 4-3 til å 
utarbeide Risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS) til 
planen. I den sammenheng 
vil det være særlig viktig å 
vurdere nærheten til elven, 

J 
 
 
 
 
 
 

· Det er gjennomført ROS-
analyse, og hensyn til flom er 
ivaretatt i planbeskrivelse og 
bestemmelser. Nærhet til elv 
er vurdert og nødvendige 
hensiktssoner for flom er 
tillagt plankart og sikret i 
bestemmelser. Utover dette er 



det bør også vurderes sikring 
av flomutsatte eiendommer. 

 

 

· Ved planlegging for eventuell 
ny bebyggelse må gjeldende 
nasjonale, regionale og 
kommunale føringer legges 
til grunn for den videre 
planleggingen. Det gjelder 
også ved planlegging av 
grønnstruktur. 

· Vi viser ellers til føringer 
knyttet til boligtetthet og 
arealeffektivitet i 
Regionalplan Dalane. 

 
 
 
 
O 
 
 
 
 
 
 

 
O 

 

det ikke lagt opp til videre 
sikring av flomutsatte 
eiendommer.  

· Innspillet tas til orientering.  

 

 

 

 

 

 

 

· Det legges ikke opp til ny 
bebyggelse eller videre 
fortetting i området i denne 
planen, men kommunen er 
positiv til fortetting der mulig 
og i dette tilfellet vil en legge 
regionalplanen til grunn. Dette 
må da skje gjennom en 
reguleringsendring.  

Private uttaler 
1.  Anders Ouff på 

vegne av Jonas 
Hetland 

· Gnr/Bnr 13/270: Den del av 
eiendommen som ligger 
innenfor planområdet (Ca. 
1,7 mål) bør kunne utbygges 
med flere boenheter (eks. 2 
boliger). Eiendommen ligger 
sentrumsnært samtidig som 
den grenser til grøntstruktur 
med badevann, lek og 
turmuligheter hvilket 
samsvarer med mål og 
føringer på 
kommuneplannivå. Trafikale 
forhold blir ikke vesentlig 
påvirket av to nye boenheter 
i området. 

 
 

N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
J 

· Hensikten med planarbeidet er 
å sanere og oppgradere eldre 
reguleringsplan, samt 
innlemme uregulert og utbygd 
område i reguleringsplan. Fra 
varsel om oppstart kommer 
det frem at det ikke legges opp 
til ny bebyggelse utover det 
som er hjemlet i gjeldende 
planer for området. Siden kun 
deler av eiendommen 13/963 
inngår i det foreslåtte 
planområdet, måles til ca. 
650m2, ser en det som mest 
hensiktsmessig at en eventuell 
fortetting på denne 
eiendommen behandles som 
egen plan.  



· Gnr/Bnr 13/963: 
Eiendommen (ca. 100kvm) 
foreslås regulert til parkering. 
Vil tjene som parkering og 
gjesteparkering for gnr/bnr 
13/270. 

· Medtatt i planforslag. 

 

2.  Ådne Iversen · Kartgrunnlaget som er brukt 
til å synliggjøre planområdets 
avgrensning er utdatert. Nytt 
hus på gnr/bnr 13/751, 
Vinkelveien 5, mangler på 
kartet. 

· Vinkelveien er etablert som 
privat vei opp fra 
Sandbakkveien, fram til 
13/751. I gjeldende plan fra 
1966 er veien tenkt videre 
opp til det som på kartet er 
benevnt «Hesthageveien». 
Den siste delen av veien kan 
og må saneres ut av det som 
blir ny reguleringsplan. Dette 
fordi det pr.dd. er etablert 
bebyggelse på deler av det 
arealet som på gammel plan 
var avsatt til veitrasé – på 
13/751 og 13/962 
(Årstadfjellveien 16). 

J 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 

· Plankartet er oppdatert med 
nytt hus på gnr. 13 bnr. 751. 

 

 

 

 
· Medtatt i plan. 

3.  Norrøn Bolig på 
vegne av grunneier 

· På vegne av grunneier for 
gnr/bnr 13/230, spilles det 
inn til oppstart av 
planarbeidet at denne 
eiendommen ønskes inntatt i 
planen som en boligtomt. 

N  Planens hensikt er å sanere og 
oppgradere eldre reguleringsplan, 
samt innlemme uregulert og 
utbygd område i reguleringsplan. 
Det vil ikke legges opp til ny 
bebyggelse utover det som er 
hjemlet i gjeldende planer for 
området. Den innspilte 
eiendommen ligger i tillegg utenfor 
foreslått planavgrensning. 
Eiendommen er også innenfor 
båndlagt friluftsformål i 
kommuneplanen, og det vil derfor 
ikke være aktuelt med 
boligbebyggelse her.  

4.  Leif Arne Lien og 
Mette Ruby 
Mellegaard 

· Det må ikke legges opp til ny 
bebyggelse i planområdet og 
de tomtene som ligger 
ubrukt i gjeldende plan må 
ikke videreføres til 
bebyggelse i ny plan. Det er 
nok fortetting i området nå. 

N 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Planens formål er ikke å 
opprette nye arealer for 
utbygging, men en sanering av 
eldre plan for å sikre at planen 
stemmer overens med dagens 
situasjon. Samtidig videreføres 
aktuelle formål fra gjeldene 
reguleringsplan som enda ikke 
er opparbeidet. 

· Områder som i gjeldende plan 



 

 

· Byggeprosjekter som er i en 
tidlig fase av planleggingen, 
blir stoppet. 

 

 

 
· Det som er av grøntstruktur, 

må videreføres. Det ser ut 
som det er tenkt slik, men vi 
vil understreke at vi opplever 
det som særs viktig for trivsel 
og trygghet for oss som bor i 
området. 

· Ulike trafikksikkerhetstiltak 
og utbedring av veinettet 
vurderes. 

N 
 
 
   
 
 
  
J 
 
 
 
 
 
 
  
O 

var tiltenkt som 
utbyggingsområder 
videreføres. Gjeldende plan er 
fra 1966 og bærer naturligvis 
preg av at det er en gammel 
plan.  

· Gjeldende grøntstruktur er 
videreført i tråd med 
kommuneplanen.  

 

 

 

· Området har en etablert 
vegstruktur og kjøremønster 
der det er svært lite 
tilgjengelig areal for eventuell 
utbedring. Der det er mulig er 
det lagt inn formål annen 
veggrunn i plankart for å sikre 
vegareal i området. Innspillet 
tas til orientering. 

5.  Alf Sæstad · Ønsker å få innregulert privat 
parkeringsplass på eiendom 
Nedre sandbakkvei 5B gnr. 
13 bnr. 9 i ny reguleringsplan, 
dette for å unngå at det blir 
misforståelser i fremtiden 
ang eierskap.  

J · Medtatt i plan.  

 
Kommunaldirektøren vil etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene 
innstille på at planen legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
4. Presentasjon av planområdet  
Planområdet er på omtrent 90,1 daa, og er lokalisert ca. 0,5 km vest for Egersund sentrum. Mot øst 
avgrenses planområdet av et større friluftsområde rundt Vannbassengane. Området er et 
eksisterende, etablert boligområde med tilhørende anlegg. Boligområdet består forholdsvis av 
eneboliger med noen flere-mannsboliger. Terrenget innenfor planområdet er stigende mot øst. Elva 
Lundeåna avgrenser planområdet mot vest. Boligområdet avgrenses av skog mot sør, øst og nord. 
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Planforslaget tegner opp eksisterende bebyggelse, samt ubebygde regulerte tomter. Maks 
utnyttelsesgrad, takform og byggehøyder er angitt i bestemmelsene. Minstekrav til parkering 
samsvarer med kommuneplanens arealdel. Kjørevegen i planområdet er tegnet etter dagens forhold, 
samt tatt inn veger fra gjeldene reguleringsplan. Den største andelen av vegarealet er kommunal veg, 
med noen private tilkomstveger. 



 
 
6. Tematisk konsekvensvurdering og risiko og sårbarhetsvurdering 
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 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Parkeringsdekning  X    Grønn Allerede etablert. 
Parkeringsløsningen i 
området blir 
hovedsakelig 
parkering på egen 
tomt, med krav om 
minimum 2 
parkeringsplasser per 
bolig. 

Adkomst til alle aktuelle deler av 
planområdet  

X    Grønn 
 

Frisikt X    Grønn 

Frisiktsoner er i 
nødvendig grad 
vist i planen. 

Kryssutforming i samsvar med normaler X    Grønn Allerede etablert.  

 
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 

Ingen spesiell fare 
ut over generell 
risiko ved ferdsel i 
trafikken. 

Ulykke med gående/syklende   X 2 2 Grønn 

Vegen er smal, 
men farten er lav. 

Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  

Byggelinje mot veg X    Grønn 

Byggelinjer er lagt 
langs eksisterende 
fasader der det 
ikke er mulig å 
opprettholde 
avstand til veg.  

Kollektivtilbud X    Grønn  
 
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  

Overvannshåndtering X    Grønn  
 



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  
 
 
6.1.5 Avfallshåndtering 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Avfallsbehandling X    Grønn  
 
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   Gul 

Dette er et utbygd 
område med til 
dels bratt terreng. 
Tilgang til den 
enkelte bolig må 
utformes i tråd 
med TEK17   

 
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 

Eksisterende 
lekeplasser 
videreføres.  

Område for ute- og oppholds-areal X    Grønn  
· Området har en felles lekeplass vest for planområdet, i tillegg til å grense til friluftsområdet 

Vannbassengan som benyttes til lek, tur og opphold.  

 
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  x  3 2           Gul  
· Flomutsatte områder begrenser seg til å gjelde deler av strandsonen langs vassdraget. Maksimal 

vannstigning i vassdraget på aktuelle strekning er anslått til 1,67 m. Enkelte eksisterende bygninger 
nordvest i planområdet har flomutsatte kjellere ved en 200 års flom. Det er innarbeidet egen 
bestemmelse knyttet til bygging i flomsone. Det er ikke foreslått ny bebyggelse i flomsone.  

 



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 X  1 1 Grønn  
· Trafikk på eksisterende veinett. Lav trafikkmengde, lav hastighet og lav andel tungtrafikk gir 

begrenset påvirkning. 

 
6.4.3 Ras 

 
Hendelse/Situasjon 

Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Masseras/-skred X  1 3 Grønn  

Snø-/isras  X 1 1 Grønn  

Flomras  X 1 1 Grønn  
· Det er ikke foretatt geotekniske undersøkelser i området. Området ligger i hellende terreng, som i 

hovedsak består av morenemasse og fjell. Risiko for skred anses som liten jf. NVE Atlas. Det er 
mulighet for marin leire innenfor deler av området som grenser til elva, men det planlegges ikke 
ytterligere utbygging i dette området utover det som er allerede etablert. Planområdet omfattes 
ikke av hensynsone for ras/skred i følge temakart Rogaland.  

 
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 1 1 Grønn  

Nedbørutsatte områder X  3 2 Grønn  
· Ekstremnedbør: Forventede klimaendringer kan gi mer intense regnskyll der jordsmonnet ikke klarer 

absorbere vannmassene. Det forventes en økning på ca. 20% nedbør de neste 50-100 årene. Økt 
nedbør kan medføre økning i flomsituasjonen langs Lundeåna med ca. 0,5 m.  

 
6.4.5 Radon 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Radongass X  1 3 Grønn  
· Radonnivået er kartlagt som moderat til lav aktsomhetsgrad. Det er entydige krav til Radon for 

boligbebyggelse i byggeforskrift TEK17 som 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 1 1 Grønn  

Elektromagnetisk stråling (antenner  
mv.) 

 X 1 1 Grønn  

· Ikke kjent med spesielle forhold.  

 
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 1 1 Grønn  

Lager av eksplosjonsfarlig vare  X 1 1 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 1 1 

Grønn 

 

Havn, kaianlegg  X 1 1 

Grønn 

 

Sykehus/-hjem, kirke / brann / politi / 
Sivilforsvar 

 X 1 1 

Grønn 

 

Forsyning kraft, vann  X 1 1 

Grønn 

 

Forsvarsområde / Tilfluktsrom  X 1 1 

Grønn 

 

· Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
6.4.9 Grunnforhold 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   



Grunnforhold  X 1 1 Grønn  
· Området ligger i hellende terreng, som i hovedsak består av morenemasse og fjell. På eiendommer 

med ubygd bratt terreng er det lagt byggelinjer langsmed terrenget for å hindre tiltak i disse 
områdene.  

 
6.5 FORURENSNING 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Industri  X 1 1 Grønn  

Bolig  X 1 1 Grønn  

Landbruk  X 1 1 Grønn  

Akutt forurensning  X 1 1 Grønn  

Forurenset grunn   X 1 1 Grønn  
· Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
6.6 VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER 
6.6.1 Sjø og vasssdrag 

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 

Deler av 
eksisterende 
bebyggeløse ligger 
nærmere enn 50m 
fra vassdrag.  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder / 
restriksjonsområder  X   Grønn  

· Det legges ikke opp til nye tiltak i området som kommer i konflikt med dette. 

 
6.6.2 Naturverdier og rødlistart 

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 
rødlistart 

 X   Grønn  

Inngrepsfrie områder  X   Grønn  



· Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
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  
· Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
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  

· Eksisterende friluftsområder er ivaretatt  

 
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  

· Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
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  



· Det er ikke planlagt nye tiltak som kommer i konflikt med dette.  

 
6.6.8 Terreng og terrengtilpasning 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Terrengtilpassede tiltak X    Grønn  
· På eiendommer med ubygd bratt terreng er det lagt byggelinjer langsmed terrenget for å hindre 

tiltak i disse områdene.  

 
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  
· Det legges ikke opp til nye tiltak i området som kommer i konflikt med dette. 

 
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  
 



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  
 
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  
· Planområdet er i nærhet til skole og barnehager. 

 
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  

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn 

 X   Grønn  

· Kommunaldirektøren vurderer at denne planen ikke har vesentlige virkninger for miljø og samfunn 
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  

· Det legges ikke opp til nye tiltak i området som kommer i konflikt med dette. 

 
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 Ikke aktuelt 

 
 
7. OPPFØLGING AV KOMMUNEPLANEN M.M. 
Hvordan bidrar denne saken til å realisere vedtatte mål i kommuneplanen: 
En av føringene fra kommuneplanens samfunnsdel er og «ha gode bomiljøer i hele kommunen».  
Oppdateringen av den eldre planen til gjeldende planstandard bidrar til å sikre at kvaliteter og viktige 
hensyn i det eksisterende bomiljøet blir videreført. Dette vil også bidra til at eventuell videreutvikling 
i området kan skje på et godt grunnlag.  
Et annet mål er og «opprettholde ren og tilgjengelig natur «rett utenfor stuedøra» og sikre og 
tilrettelegge bynær grønnstruktur». Store deler av planområdet grenser til Vannbassengan, et av de 
viktigste bynære friluftsområdene. Planen ivaretar det eksisterende bomiljøet og friluftsområdet, og 
legger grunnlag for en videreutvikling som ikke skal komme i konflikt med dette.  
 
Næringsfaglige vurderinger (kommuneplanens mål om økt verdiskapning og flere 
arbeidsplasser): 
Planen legger ikke opp til å etablere nye boliger eller andre formål i området, men ved en eventuell 
fortetting av området i senere planarbeid vil dette bli mer aktuelt. Et godt grunnlag for å skape flere 
arbeidsplasser er å ha gode bo- og leveområder, og planarbeidet bidrar til å ivareta et eksisterende 
boligområde nær sentrum.  
 
8. Oppsummering og konklusjon 
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen ivaretar de hensynene som er sentrale når 
det gjelder denne type reguleringsplaner. Kommunaldirektøren anbefaler derfor at planen blir lagt ut 
til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente.  
 
 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    
Sum    

 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

    
Sum    
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