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Fastsetting av planprogram - Områderegulering med 
konsekvensutredning for sentrumsområde S2 samt 
stasjonsområdet Eide 
 

Sammendrag: 
Det legges med dette fram forslag til planprogram for områderegulering med konsekvensutredning 
for sentrumsområde S2 samt stasjonsområdet Eide. Planområdet er ikke dekket av reguleringsplan i 
dag, men er vist som fremtidig sentrumsområde og trafikkknutepunkt i gjelende kommuneplan. 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for sentrums- og boligformål i nær tilknytning til et 
moderne og bærekraftig kollektivknutepunkt i tråd med kommuneplanen. Endelig fastsetting av 
boligtetthet vil måtte ses i sammenheng med ønske om å ha en variert bolig struktur, egnethet, 
utearealer, næring og samferdselsinfrastruktur m.m. 

Kommunedirketøren viser til at planprogrammet er justert etter høring jf. mottatte uttalelser. 

 
 
Kommunedirketørens vedtak: 
Eigersund kommune ved kommunedirketøren fastsetter etter delegert fullmakt planprogram for 
områderegulering med konsekvensutredning for sentrumsområde S2 samt stasjonsområdet Eide. 
Det fastsatte planprogrammet er forpliktende og skal legges til grunn for utarbeidelse av detalj-
reguleringsplan med konsekvensutredning. 

Planprogrammet er utarbeidet av Multiconsult og er revidert siste gang den 27.10.21. Fastsetting av 
planprogram er ikke et enkeltvedtak, og det er derfor ikke klagerett på vedtaket etter 
forvaltningsloven. 

Planprogrammet fastsettes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9 jfr. § 14-2 og forskrift om 
konsekvensutredning jf. vedlegg II 10 b. 

 
 

Saksgang: 
Rådmannen fastsetter planprogrammet etter delegert fullmakt. 
 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
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Saksgang: 
Rådmannen fastsetter planprogrammet etter delegert fullmakt. 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 
 

Andre opplysninger / fakta i saken: 
 
Fastsetting av planprogram - Områderegulering med konsekvensutredning for 
sentrumsområde S2 samt stasjonsområdet Eide 
 
Innledning og bakgrunn 
Multiconsult har sendt inn forslag til planprogram for konsekvensutredningen som er pålagt i 
forbindelse med utarbeidelse av ny områderegulering for Eie området. 
 
Planområdet omfatter areal som i kommuneplanens arealdel for Egersund by er vist som fremtidig 
sentrumsområde, kollektivformål, grønstruktur, kulturminner m.m. 

 
 
Hensikten med planprogrammet er å avklare hvilke tema som skal utredes som del av utarbeiding av 
områderegulering. Planprogrammet skal gi en presentasjon av området, formål 
med arbeidet, problemstillinger og utredningsbehov, og prosess/medvirkning. Planprogrammet skal 
være en disposisjon for det etterfølgende arbeidet. 
 
Skal man bygge en by, må byens funksjoner legges til byen. Dette er et viktig grep for å utvikle 
området rundt stasjonen og legge opp til gode overgangsmuligheter. Det er lagt opp til en blandet 
bruk, der det kan etableres boliger, forretninger, kontorer og offentlig og private tjenesteyting. 
Grepene skal være robuste, fleksible og ta opp i seg endringspotensialet både på areal- og 
samferdselssiden. Det som skjer på Eie og i og rundt stasjonsområdet er også avhengig av det som 
skjer i forbindelse med de andre hovedgrepene i kommuneplanen. 
 
Konklusjonene fra analysen og mulighetsstudiet er kokt ned til en enkel anbefaling, med en anbefalt 
rekkefølge, samt et mulig scenario med «full utbygging» av det området som er avsatt til 
sentrumsformål i kommuneplanen. Området er i gjeldende kommuneplan utpekt som et fremtidig 
utvidelsesområde for Egersund sentrum. Det er ønskelig å knytte Eie og byens sentrums bedre 
sammen samt bidra til å styrke det som et regionalt trafikknutepunkt. 
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Forutsetningen for en vellykket byutvikling på Eie og i Egersund sentrum er at kommunen styrer det 
som bygges, slik at en fokuserer på sentrumsområdene i kommuneplanen, og ikke sprer ny 
bebyggelse utover. Veksten og utbyggingstakten i Eigersund har vært begrenset de seneste årene, og 
det er lite som tyder på at den skal bli veldig mye større i årene som kommer. Derfor er det viktig å 
fokusere og samle kruttet der det gjør størst nytte, slik at Egersund kan øke sin attraktivitet og vekst 
og unngå det motsatte: en by som krymper. 
 
Kommuneplanen legger opp til en videreutvikling av sentrum og arealet S2 på vestsiden av Eieåna, 
mellom dagens sentrum og Egersund stasjon. Formålet med planen er å tilrettelegge for 
sentrumsutvikling og boligutbygging i et konsentrert område tett på det regionale trafikknutepunktet 
ved Egersund stasjon, for å unngå byspredning. Eie skal være et sted i seg selv, samtidig som det skal 
knyttes nærmere til Egersund sentrum uten å konkurrere med dette. Trafikknutepunktet og 
Egersund sentrum skal få en attraktiv forbindelse gjennom den nye bydelen på Eie. Planarbeidet skal 
legge til rette for sentrums- og boligformål i nær tilknytning til kollektivknutepunkt i tråd med 
kommuneplanen.  
 
Planområdet 

Området omfattes av kommunedelplan for Egersund by og det samlede planområdet er på om lag 
474 daa. varslet område for oppstart av reguleringsarbeid og konsekvensutredning: 
 
Planstatus 
Ulike nasjonale, regionale og kommunale planer og retningslinjer kan ha betydning for detalj-
reguleringsplanen for fritidsboliger på Tengsastranda. Det er i hovedsak kommuneplanen for 
Eigersund kommune samt Regionaplan for Dalane som anses som relevant for denne saken.  
Utsnitt av kommuneplanens arealdel: 

 
 
Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet er:  
• 20100010 Indre Vågen  
• 20100009 RV 42 HP 03 Gang og sykkelveg Eie  
• 20060009 Eger stormarked  
• 19760006 RV 502 Eigerøy bru -Eie  
 
Konsekvensutredning 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-9 første ledd, samt § 4-2 med tilhørende forskrift skal det 
utarbeides konsekvensutredning i tilknytning til planforslag for ovennevnte område. Forskrift om 
konsekvensutredning gir utfyllende bestemmelser for plan- og bygningslovens krav om at alle 
reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal konsekvensutredes. I 
forskriften gis kriterier for hvilke planer dette gjelder. 
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Det er vurdert slik at denne planen faller inn under forskriftens virkeområde da fremtidig 
sentrumsområpde S2 ikke tidligere er utredet i tråd med forskirften i forbindelse med 
kommuneplanprosessen. Områdeplanen er et utviklingsprosjekt for by- og tettstedsområder, 
inkludert kjøpesenter og parkeringsanlegg (jf. vedlegg II 10 b). Etablering av ny bydel på Eie er derfor 
utredningspliktig. 
 
Det skal utføres konsekvensutredning (KU) for områdereguleringen av Eie. Hensikten med en 
konsekvensutredning er å få frem de virkningene planen kan få for miljø og samfunn. Konsekvensene 
skal vurderes i henhold til Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven 
(FOR-2017-06-21-854). Kapittel 5 i forskriften legger rammer for innholdet i selve 
konsekvensutredningen og hvilke temaer som skal utredes. Konsekvensutredningen vil baseres på 
metodikk i Statens vegvesens håndbok V712 -2018 og Miljødirektoratets veileder for 
konsekvensutredning av klima og miljø (M-1941-202) 
 
Gjennomgang av uttalelser 

Melding om planoppstart og høring av planprogrammet ble sendt ut 27.4.2021 med merknadsfrist 
11.6.2021. Til dette varselet kom det inn 7 merknader fra offentlige etater og 2 fra private. De 
offentlige etater eller private personer/organisasjoner som har bedt om forlenget høringsfrist, har 
fått dette. Alle merknader er innarbeidet i dette dokumentet. 

1. Statens vegvesen, 03.06.2021 
2. Eigersund kommune, 03.06.2021 
3. Bane NOR, 08.06.2021 
4. Fiskeridirektoratet, 08.06.2021 
5. Rogaland Fylkeskommune, 09.06.2021 
6. Kystverket, 10.06.2021 
7. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), 08.06.2021 
8. Statsforvalteren i Rogaland, 06.07.2021 

 
Alle uttalelser samt planprogram med gjennomgang av uttalelser er 
lagt ved som vedlegg. 
 
Mulighetsstudie 
Arbeidet med mulighetsstudiet har vært presentert for Kommuneplanutvalget i møte 11.9.20 og 
4.11.20. I mulighetsstudiet ble det sett på tre ulike alternativer/scenarioer. Områdereguleringen skal 
bygge videre på grunnlaget som ble lagt her, med utgangspunkt i et scenario med full utbygging. 

 
Utbyggingsalternativene (scenario 1, 2 og 3) : 
Scenario 1 (kombinert næring- og boligbebyggelse langs Eigerøyveien og Lindøyveien/-gata) 
Det er illustrert ca. 51.000 m2 BRA 
Av dette utgjør 1.etg = 5.500 m2 (næring) 
Øvrige etg. utgjør: 45.500 m2 (bolig) 
45.500 m2 BRA/75 m2 pr.boenhet = ca. 606 boenheter 
Mulighetsstudie omtaler at dette grepet gir ca. 37.000 BRA med relativt lavt investeringsbehov.  
Scenario 2 (bolig): 
8.250 m2 BRA 
Variert boligbebyggelse opp til 3 etasjer 
8.250 m2 BRA/100 m2 pr.boenhet = ca. 82 boenheter 
 Scenario 3 (bolig): 
15.000 m2 BRA 
Variert boligbebyggelse 
15.000 m2 BRA/100 m2 pr.boenhet = ca. 150 boenheter 
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Full utbygging inkl. scenario 1, 2 og 3: 
51.000 + 8.250 + 15.000 = 74.250 m2 BRA 
Næring = 5.500 m2 BRA 
Bolig = 68.750 m2 BRA -> ca. 838 nye boenheter 
  
Arealutnyttelse i planområdet:  
Avsatt areal i eksisterende boligområder og sentrumsområde, S2 (ikke stasjonsområde): 
Sentrumsområder, S2 = 132,2 daa. Nåværende boligområder (deler av disse er fortettet i scenario 3) 
= 39,7 + 5,7 daa = 45,4 daa.  Maksimalt potensiale for boliger er på til sammen 838 boenheter / 
(132,2+45,4) = 4,72 boenheter pr. daa. Det videre planarbeidet vil bestemme boligtettheten og en 
antar at denne vil bli redusert for å få en mere variert boligstruktur. 

 
Saksbehandlers vurderinger: 
Planprogrammet redegjør for aktuelle tema og utredningstema som skal innarbeides i konsekvens-
utredning / planbeskrivelse og/eller som egne rapporter.  
 
Dette vurderes som tilfredsstillende redegjort for. Rådmannen fastsetter på delegert fullmakt  
planprogram for områderegulering med konsekvensutredning for sentrumsområde S1 samt 
stasjonsområdet Eide. 
 

Universell utforming: 

Ivaretas i forbindelse med planarbeidet. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente for Eigersund kommune. 

~ o ~ 
 

Alternative løsninger:  

 
 

 

 
 

~ o ~ 
 

  
Dokumenter - vedlagt saken: 

Dok.nr Tittel på vedlegg 

924259 Oppsummering av merknader fra høring planprogram for områderegulering Eie  

924201 Områderegulering Eie - revidert planprogram og oppsummering av merknader fra høring  

924206 
10206728-PLAN-RAP-001_Planprogram_områderegulering_Eie-_revidert_etter varsling av 
oppstart  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


