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Sammendrag av forhåndsuttalelser 

 

DETALJREGULERING FOR DEL AV SANDBAKKANE OG 
VANNBASSENGAN, GNR. 13 BNR. 67 MFL. 
Planid 19660003 

Innen høringsfristens utløp den 23.12.2020 er det mottatt totalt 4 innspill til varslet 
planarbeid.  

Nedenfor følger en kort sammenstilling av det enkelte innspill med forslagsstillers foreløpige 
kommentarer til: 

1 Anders Ouff, 22.12.2020 
På vegne av hjemmelshaver Jonas Hetland fremmes følgende innspill; 
 
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. 

 
Gnr/Bnr 13/963 
 Eiendommen (ca. 100kvm) foreslås regulert til parkering.  Vil tjene som 

parkering og gjesteparkering for gnr/bnr 13/270. 
 
Ber om å bli kontaktet med sikte på en befaring av området samt en 
nærmere dialog om ovenstående innspill. 
 
Forslagstillers kommentar: 

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. Ønsket areal 
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avsatt til parkering på 13/963 er imidlertid medtatt i planforslaget som privat 
parkering for 13/270.  

Innspillet tas til orientering. 

2 Ådne Iversen, 04.12.2020 
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). 
 
Forslagstillers kommentar: 

Kartgrunnlag vedlikeholdes av Eigersund kommune, og eventuelle 
mangler/feil må meldes til kommunen. 

Innspill vedrørende Vinkelveien tas til etterretning. 

3 Norrøn Bolig AS, 15.12.2020 
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. 
Ta kontakt for evt. Spørsmål. 
 
Forslagstillers kommentar: 

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. 
Innspillet tas til orientering. 
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4 Leif Arne Lien og Mette Ruby Mellegaard, 20.12.2020 
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. 

 
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. 
 
Forslagstillers kommentar: 

Planens formål er ikke å opprette nye arealer for utbygging. 

Områder som i gjeldende plan var tiltenkt som utbyggingsområder 
videreføres. Gjeldende plan er fra 1966 og bærer naturligvis preg av at det 
er en gammel plan. Grunnet planens alder er samtlige lover og forskrifter 
som gjaldt da planen ble vedtatt utdaterte. Derfor trengs det ofte 
dispensasjoner for å bygge i eldre regulerte boligområder. 

Innspillet tas til orientering. 


