
 

 

 
Planinitiativ 

 

 

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

 

 

Planinitiativ for:  Endring av plan 19770003-03 -Detaljregulering for boliger og naust 
Raudstøbakken, Hovland  

Datert: 17.01.2022    

Ansvarlige: 

Fagkyndig 

Firma AROS arkitekter AS 

Kontaktperson Kristin Kvaløy 

E-post kbk@aros.no 

Telefon 95 89 23 24 

Forslagstiller 

Firma B & G Eiendom AS 

Kontaktperson Kurt Hobberstad 

E-post Kurt.Hobberstad@bg.no 

Telefon 992 23 924 

Hjemmelshaver 
Navn Forslagstiller m.fl. 

E-post / Telefon - 
 

 

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

Formål med planarbeidet er endring av gjeldende plan for å gi hjemmel til oppføring av 4-6 båthus 
med tilhørende arealer for adkomst og parkering. Hoveddelen av planområdet videreføres fra 
gjeldende plan med mindre justeringer i forhold til adkomst.   
 

2 Planområdet og omgivelsene Jf. § 1 andre ledd bokstav b 

2.1 Eiendomsforhold 
Planområdet inneholder eiendommer som vist på kartutsnitt under. Navn på hjemmelshavere er ikke 
oppgitt av personvernhensyn. 

2.2 Planområdet 
Området som ønskes omregulert er ca.19 daa. Planområdet ligger på Søre Eigerøya i Egersund, sør 
for Kaupanes havne- og næringsområde. Plangrensen er vist på vedlagt kart og følger i hovedsak 
plangrenser i gjeldende planer med unntak i nord hvor planområdet går inn i næringsområde og mot 
øst hvor planområdet går ut i sjø.  
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1 Utsnitt som viser eiendommer som inngår i planområdet. 
 

  

2 Utsnitt fra flyfoto som viser arealbruk rundt planområdet. 

industri 

havn 

landbruksområde 

småbåthavn 
industri 

Bolig- og naustområde 
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2.4 Nærområdet / omgivelser 
Planområdet består i hovedsak av et etablert boligområde med eneboligbebyggelse og båthus. I nord 
består planområdet av asfalterte flater som nyttes av næringsvirksomhet. To boligeiendommer er 
ubebygd. Nord og sør for planområdet ligger næringsområde med næringsbygg og åpne, asfalterte 
uteområder og havneområder. Vest for planområdet ligger Fv.60 Hovlandsveien og jordbruksområde. 
I sør er det næringsvirksomhet av mindre størrelse. Lenger sør er det etablert boligområde.  
 
2.5 Landskap 
Planområdet ligger på en helning med høydeforskjell på 18 m. Terrenget stiger fra sjøkant på kote 0 
m.o.h. mot Fv.60 i vest som ligger på 18 m.o.h. 

3 Plansituasjon og føringer (Jf. § 1 andre ledd bokstav g) 

3.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av Strandsonen er relevante for planarbeidet.   

3.2 Kommunedelplan for sentrum 2018-2030 
I kommunedelplanen for Eigersund sentrum ligger planområdet hovedsakelig i område for nåværende 
boligbebyggelse. En mindre del av felt IH3 og område regulert til ferdsel i sjø inngår også i 
planområdet. Kommuneplankartet viser også at planområdet ligger innenfor flomfare sone i øst og 
støysone i vest. 

3.3 Gjeldene reguleringsplan 
Planområdet omfatter to reguleringsplaner som planlegges videreført ved endring av plan; 19770003-
01 Strandsonen – Raudstøbakken og 19770003 - Del av Hovland sør Eigerøy. Planområdet omfatter 
også mindre del av plan 20150003-04 - Områderegulering for Havne- og næringsområde Kaupanes 
(7-15) og 19680003 - Industriområde på sør Eigerøy (7-1) hvor arealer for adkomst til naust berører 
plan 20150003-04, og nye naust med tilhørende manøvreringsareal ligger innenfor planområdet til 
plan 19680003.  

3 Utsnitt fra gjeldende kommunedelplan for Eigersund sentrum. 
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4 Utsnitt fra reguleringsplanbasen som viser gjeldende reguleringsplaner i og ved planområdet.   

19770003-01 Strandsonen – Raudstøbakken (15-2) 
Innenfor Strandsonen tillater reguleringsplan oppføring av båtnaust og 2 biloppstillingsplasser for hver 
båtplass. 

19770003 - Del av Hovland sør Eigerøy (15-2) 
Reguleringsplan for en del av boligområde på Hovland introduserer bestemmelser for boliger i 
område. Følgende bestemmelser gjelder: 

• Bebyggelsen skal være åpen med bolighus i inntil to etasjer og uthus (garasje) på ikke 
over en etasje. 

• Bolighusenes størrelse skal ikke overstige 30% av tomtenes nettoareal.  
• Bygningenes høyde må ikke være over 5 m for enetasjes hus og 7 m for toetasjes hus. 
• Uthusenes (garasjenes) størrelse må ikke overstige 35 m2. 
• Takoppbygg tillates. Nedskjæringer eller vinduer i takflaten - unntatt takluker - tillates ikke. 
• Gjerdenes utførelse, høyde og farge skal godkjennes av bygningsrådet. Gjerdene må ikke 

være over 1,2 m høye. 
• Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som etter bygningsrådets skjønn kan virke 

sjenerende for den alminnelige ferdsel. Det samme gjelder oppfylling av tomta og 
oppføring av forstøtningsmurer. 

3.4 Tilgrensede planer 
20150003-04 - Områderegulering for Havne- og næringsområde Kaupanes (7-15)  
19950002 - Raudstø - Hovland Fuglodden 
19680003 - Industriområde på sør Eigerøy (7-1) 
19990008 - Hovlandsveien langs G/Bnr 8/26 og 30 (15-9) 

19770003-01 Strandsonen – 
R

audstøbakken (15-2) 
19770003  
Del av Hovland sør Eigerøy 
(15-2) 

 

20150003-04 - Områderegulering 
Havne- og næringsområde 
Kaupanes (7-15)  

 

19680003 - Industriområde 
på sør Eigerøy (7-1) 

19950002 - Raudstø - 
Hovland Fuglodden (15-8) 

19990008 - Hovlandsveien 

langs G
/Bnr 8/26 og 30 (15-

9) 



Planinitiativ for endring av plan 19770003-03  Side 5 av 6 

 
3.5 Forholdet til eventuelt pågående planarbeid 
Det pågår ikke planarbeid i eller nær planområdet som vil ha betydning for planarbeidet. 

4 Kort presentasjon av prosjektet (Jf. § 1 andre ledd bokstav c, d og e)  

Planområdet omfatter etablert bolig- og naustområde ved ved sjøen. Det er ønskelig å legge til rette 
for en utvidelse av naustområdet mot nordøst med oppføring av fire til seks nye naust med arealer for 
adkomst og parkering.  

 
5 Illustrasjon hvor planlagte tiltak er skissert.  

5 Virkninger for omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b og f) 
Planområdet omfatter et etablert boligområde ved sjøen. Det er allerede flere etablere naust/båthus i 
sjøkanten. Planlagte tiltak vil ligge i forlengelse av det etablerte naustmiljøet. Planlagte båthus vil ha 
samme formspråk som omliggende bebyggelse av samme type. Det forventes derfor ikke at 
planforslaget vil medføre vesentlige endringer bebyggelsen eller for stedets karakter, ut over at 
Naustmiljøet vil bli forsterket, og industriområdet vil bli skjermet.  

Følgende tema vil vurderes i planarbeidet:  

• Trafikk, adkomst og parkering 
• Flom og stormflo 
• Fjernvirkning: estetikk og konsekvenser for omgivelsene. 
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6 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet (Jf. § 1 andre ledd bokstav i) 
Det er ingen kjente spesielle utfordringer i forhold til samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet i området, 
men dette vil bli vurdert i planprosessen. ROS-temaene som anses som relevante og vil bli vurdert i 
ROS-analyse er ras og flom, trafikksikkerhet, forurensning (støy og luft) og andre spesielle forhold. 

7 Konsekvensutredning (Jf. § 1 andre ledd bokstav l) 
Planforslaget er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger til §§ 8 og 10. Planforslaget vil 
ikke inneholde tiltak som faller inn under forskriftens vedlegg I (tiltak som alltid skal 
konsekvensutredes) eller vedlegg II (tiltak som skal vurderes nærmere).  

Planområdet ligger i et utbygget område og har en størrelse på 19 daa, hvor hoveddelen av 
planområdet videreføres slik det ligger i gjeldende plan. Areal som endres ved planlagte tiltak omfatter 
omlag 2,2 daa hvorav 570 m2 er nytt utbyggingsområde med adkomst.  

Planarbeidet har et beskjedent omfang, som ikke forutsetter bruk av naturresurser, og vil ikke genere 
vesentlige mengder avfall eller utslipp. Planlagte tiltak medfører ikke økt risiko for alvorlige ulykker 
eller katastrofer. Planområdet ligger ikke nær kjente verneområde for naturmangfold og vil ikke berøre 
utvalgte naturtyper. Planarbeidet berører ikke kulturmiljøer, viktige landskap eller områder som er 
særlig viktige for friluftsliv. Planlagte tiltak er ikke i samsvar med overordnet plan (kommunedelplan for 
Eigersund sentrum), men det vurderes at planforslaget har et beskjedent omfang, som i tillegg ikke vil 
ha vesentlige virkning for miljø eller samfunn etter forskriftens § 10 a-h. Det vurderes derfor at det ikke 
er krav om konsekvensutredning av planforslaget.  

8 Planprosessen og samarbeid/medvirkning (Jf. § 1 andre ledd bokstav h, j og k) 
Krav til medvirkning er forankret i Plan- og bygningsloven kapittel 5, og planarbeidet vil følge dette. 
Oppstart av planarbeid offentliggjøres etter lovens krav, gjennom annonsering i Dalane Tidende og på 
Eigersund kommunes hjemmesider. Aktuelle grunneiere, naboer og andre interessenter vil bli varslet, 
samt aktuelle offentlige organer og høringsinstanser. 

Ev. ytterligere behov for informasjon og samarbeid med naboer og myndigheter vil bli vurdert 
fortløpende i planprosessen. 


