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Til berørte 

 

 

 

Varsel om oppstart av detaljregulering for massedeponi Myklebust, 

gnr./bnr. 5/1, 5/4 og 5/10 – Eigersund kommune, plan 20210005 

I samsvar med plan- og bygningsloven §12-8 varsles det om oppstart av reguleringsarbeid for deler av 

eiendommene gnr./bnr. 5/1, 5/24, 5/10, 5/23, 5/41 og 5/168. Planområdet ønskes å regulere til 

massedeponi med tilhørende infrastruktur og anlegg. Det kunngjøres i tillegg oppstart om mulig 

forhandling av utbyggingsavtale i samsvar med PBL § 17. Forslagsstiller er Bertelsen & Garpestad AS 

og plankonsulent er Vial AS. 

Planområdet 

Planområdet er lokalisert på Myklebust, på Eigerøya i Eigersund kommune, og varslingsområdet utgjør 

et areal på ca. 125,4 daa. Tiltaksområdet er satt av til massedeponi og utgjør et område på ca. 45,4 

daa, illustrert på side 4.  

Formål 

Formålet med planen er å regulere planområdet til massedeponi, til formålet annen særskilt angitt 

bebyggelse og anlegg, med tilhørende anlegg og infrastruktur. Området skal tilbakeføres som 

landbruksareal etter utfyllingen. 

Gjeldende planer 

Planområdet er innenfor Kystdel med Hellvik i kommuneplanens arealdel 2018-2030. I 

kommuneplanens arealdel er sørlige del av planområdet regulert til fremtidig deponiområde, og 

ellers er det hovedsakelig LNFR-område. Sørlige del av planområdet er innenfor faresone for flom, og 

en liten del langs veien i nord er innenfor gul støysone. Det er også hensynssone landbruk og 

landskap innenfor planområdet. Deler av området langs Ytstebrødveien dekkes av «Detaljregulering 

for gang- og sykkelveg langs fv. 4286 Ytstebrødveien, Lasteinveien – Skadberg» med plan-ID 

20120001-02. 

Konsekvensutredning 

Planen tilrettelegger for et massedeponi på 45,4 daa og et deponi på ca. 90 000 m3 masse. Tiltaket 

utløser derfor krav om konsekvensutredning iht. Forskrift om konsekvensutredninger § 6 og § 8. 

Innenfor tiltaksområdet er det registrert et viktig myrområde. Det er også en bekk som renner fra det 

planlagte deponiområdet sørover mot bukta.  

På grunn av usikkerheten for konsekvensene for naturverdier og biologisk mangfold er det 

konkludert med at planforslaget skal konsekvensutredes uten planprogram.  

Dato:   17.12.2021 

Vår ref.: 907 

Deres ref.: 
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Planprosess og medvirkning 

Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til: 

Vial AS v/Lina Grønnevik Dahle, Auglendsmyrå 17B, 4016 Stavanger, eller på epost til: lgd@vial.no med 

kopi til Eigersund kommune, Pb 580, 4379 Egersund eller på epost til: post@eigersund.kommune.no. 

 

Frist for merknad: 04.02.2022  

 

Alle mottatte dokumenter blir sendt kommunen sammen med planforslaget. Innspill får ikke egne 

svarbrev, men blir kommentert og vurdert av forslagsstiller, og blir en del av det samlede 

planmaterialet som sendes til kommunen for videre behandling. Ved utleggelse til offentlig ettersyn 

vil det igjen bli gitt en ny frist (til naboer/berørte/offentlige myndigheter) for å komme med 

merknader til det konkrete planforslaget. 

Fullstendig varsel og planinitiativ finnes elektronisk på: www.eigersund.kommune.no under 

Reguleringsplaner/Varsel om oppstart.  

Med vennlig hilsen  

 

Vial AS 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

• Planområdets beliggenhet 

• Planavgrensning  

mailto:lgd@vial.no
mailto:post@eigersund.kommune.no
http://www.eigersund.kommune.no/
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Planområdets beliggenhet - Eigerøya i Eigersund kommune 
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Planavgrensning 

 


