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Prosjektbeskrivelse 

På vegne av forslagsstiller Norrøn Hus Prosjekt as, oversendes planinitiativ, i henhold til 
forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven av 
01.01.2018. 
 
Planinitiativet skal avklare rammer for privat detaljregulering jfr. Pbl. §12-3. 

 

Fagkyndig 

Firma Kristiansen & Selmer-Olsen AS 

Kontaktperson Ragnhild K Tamburstuen 

E-post rkt@arkkso.no  

Telefon 911 68 996 

 

Forslagsstiller 

Firma/navn Norrøn Hus Prosjekt AS 

Kontaktperson Tor-Inge Larsen 

E-post Tor.inge@norron.no 

Telefon 907 72 650 

Hjemmelshaver 
Navn Inger Elisabeth Havsø 

Olav Havsø 
Jane Havsø 
Marianne Havsø Sæstad 
Jan Helge Havsø 
Terje Havsø 

E-post/telefon  

 

 

Planinitiativet er et grunnlagsdokument til oppstartsmøtet. Dokumentet foreslår blant annet 
arealformål, plangrep og utforming av området osv. I oppstartsmøtet diskuteres disse 
forholdene. Oppstartsmøtet kan medføre endring i forslagene i dette planinitiativet. 
Oppdaterte føringer og forslag til løsninger for området fastsettes i referat fra oppstartsmøtet.  

Formålet med planen 
(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav a) 
 
Planens hensikt er å legge til rette for fortetting ved utbygging av boliger med tilhørende 
fasiliteter på eiendom gnr/bnr 46/6 teignr. 5 på Hafsøy i Eigersund kommune.  

Tomten har en attraktiv beliggenhet sentralt på Hafsøy, hvor det skal legges opp til boliger 
med gode uteområder.  

Planområdet og omgivelsene 
(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav b) 

Planavgrensning og lokalisering 

Planområdet ligger i etablert boligområde på Hafsøy, nord for Egersund sentrum. Arealet på 
planområdet er ca. 2 daa. Planavgrensningen følger i hovedsak eiendomsgrenser til gnr. 46 
bnr. 6 teignr. 5. Eksisterende vegkryss med tilhørende frisiktsoner iht. gjeldende 
reguleringsplan planID 19940002 som berører omsøkte eiendom medtas ikke i plangrensen. 
Frisiktsoner tilhørende nye avkjørsler medtas. 
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Figur 1: Områdets beliggenhet 

 
Figur 2: Midlertidig plangrense kan endres etter oppstartsmøtet 
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Beskrivelse av planområdet  

Dagens arealbruk innenfor foreslått planområde består av eksisterende løe med tilhørende 
parkeringsarealer. Løen er i dag godkjent for utleie til bl.a. selskaper og andre festlige 
arrangementer.  

Tilstøtende arealbruk består i hovedsak av eksisterende eneboliger med tilhørende 
boliggater. Eiendommen grenser til Hafsøyveien i vest, Løeåkeren i nord og Nyvollsveien i 
øst.   

Det er ingen automatisk fredete kulturminner, eller påvist nær trua eller trua arter innenfor 
planområdet. 

Eiendomsforhold 

Gnr./bnr. Hjemmelshaver 
46/6 Inger Elisabeth Havsø 

Olav Havsø 
Jane Havsø 
Marianne Havsø Sæstad 
Jan Helge Havsø 
Terje Havsø 

 

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav c) 
 
Eksisterende løe på tomta forutsettes revet. Det er ønskelig å tilrettelegge for fortetting med 
boligbebyggelse på tomta med ca. 11 boenheter. Antall boenheter, bygningstype samt 
utforming og plassering av bebyggelsen på tomta er ikke endelig fastsatt, og vil avklares 
gjennom videre planprosess.  

Utbyggingsvolum og byggehøyder 
(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav d) 
 
Volum, byggehøyder, utnyttelse og antall boenheter avklares nærmere i det videre arbeidet 
med planen.  

Planen vil i hovedsak følge de krav gitt av gjeldende kommunedelplan.  

Funksjonell og miljømessig kvalitet 
(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav e) 
 
Som følge av tiltaket vil det bli boliger på eiendom som har annen arealbruk i dag. For å 
oppnå gode uteoppholdsarealer vil det bli tatt utgangspunkt i kommunens norm ved 
utforming og plassering av uteoppholdsarealer. Det er ønskelig å etablere uterom som ligger 
skjermet og med gode solforhold. I tillegg til privat uteoppholdsareal til hver bolig, vil det bli 
avsatt areal til felles leke- og uteoppholdsareal.  
 
Når det gjelder renovasjon benyttes henteløsning iht. dagens ordning for boliger. Dette 
vurderes og avklares nærmere i planprosessen. DIM vil bli varslet ved oppstart av 
planarbeid, og kan dermed komme med tilbakemelding på hvordan renovasjonsløsning som 
ønskes. 
 
Det er ønskelig å tilrettelegge for at et visst antall av nye boliger er tilgjengelige boenheter. 
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Utforming og arkitektur for utbyggingen er ikke bestemt ennå. Hensynet til universell 
utforming avklares i videre planarbeid.  
 
Parkering vil bli løst på egen tomt, fortrinnsvis i fellesanlegg. Parkering vurderes nærmere 
etter fastsettelse av antall boenheter og utforming av bebyggelsen.  

Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 
(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav f) 
 
Ønsket bebyggelse og nødvendige tiltak som følger vil trolig kreve store deler av det 
tilgjengelige arealet. Planområdet slik det fremstår i dag, er delvis planert og i hovedsak 
klargjort for den ønskede utbyggingen. 

Plantiltaket vil medføre mer trafikk på veiene som leder til planområdet. Det er ikke etablert 
fortau i verken Hafsøyveien, Nyvollsveien eller Løeåkeren. Unntak er i krysset Hafsøyveien-
Nyvollsveien hvor det er etablert smalt fortau som ligger på omsøkte tomt.  

Det kan bli nødvendig med redegjørelser for trafikksikkerhet, vann- og avløp og overvann. 
Listen er ikke uttømmende, og utredningsbehovet kan endre seg underveis i prosessen.   

Plansituasjon og overordna føringer 
(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav g) 
 

Kommuneplan for Egersund sentrum 2019-2030 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune, regulert til nåværende 
boligbebyggelse. 

 
Figur 3: Kommuneplanens arealdel 
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Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i hovedsak uregulert, men mindre del nord på eiendommen omfattes av 
gjeldende reguleringsplan for Høgevollen boligfelt, planID 19940002, vedtatt 27.09.94.  

Nærliggende reguleringsplaner er: 

 Bevaringsområde Havsøy gård, planID 19640001-02, vedtatt 06.11.2000. 
 Detaljregulering for boliger gnr 46 bnr 185 mfl. Storåkeren, Havsø, planID 19810002-

01, vedtatt 17.02.2014 
 Rullebakken Havsøyveien 51, planID 20120009, vedtatt 17.12.2012. 

 

 
Figur 4: Gjeldende reguleringsplaner i og i nærhet til planområdet 

Forslagsstiller har som hensikt å utvikle planområdet med bakgrunn i gjeldende regulering, 
samtidig som det vil være spesielt nødvendig å vurdere krav gitt til bl.a. uteopphold i både 
kommuneplanen og regional plan for Dalane. 

Regionalplan for Dalane 2019-2030 

Regionalplanen for Dalane definerer retningslinjer med krav om god arealutnyttelse og 
tilstrekkelig tetthet for boligbygging i og nær by- og tettstedsentrene.  

Regionalplanen definerer bl.a. krav til uteoppholdsareal og boligtetthet. Arealkravet i 
sentrumsområder (mindre enn 700 m fra sentrum) er minimum 16 m2 uteoppholdsareal på 
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terreng per bolig, forutsatt at arealene opparbeides med en høy standard og tilrettelegges for 
differensiert bruk.  

Regionalplanen angir krav til tetthet i boligbygging. I sentrumsområder, ca. 750 m fra 
sentrum, gjelder 4-8 boliger pr. daa.  

Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 
(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav h) 

I forbindelse med utarbeidelsen av planinitiativet er det gjort et søk i de tilgjengelige 
kartdatabasene for å finne eventuelle registreringer i området. Plantiltaket vurderes som lite 
konfliktfylt. Naboer er nok de parter som er mest berørt av tiltaket.  
 
Innenfor planområdet er det ikke gjort noen registreringer for kulturminner. I nærområdet er 
det registrert 4 gravminner. Disse vil ikke påvirkes av de ønskede tiltakene. 

Det er ikke registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse eller naturfarer (flom, skred og 
lignende) innenfor planområdet.  

Plantiltaket vurderes å kunne få konsekvenser når det gjelder trafikk og hensyn til 
nabobebyggelsen mhp. utsikt og solforhold. 

Samfunnssikkerhet, risiko- og sårbarhet 
(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav i) 
 
Etter gjennomgang av ulike databaser finner man ikke at det er store utfordringer eller direkte 
konflikter i forhold til samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhet. ROS-analyse vil foretas i 
forbindelse med utarbeidelse av plandokumenter og nødvendige risikoreduserende tiltak 
innarbeides i planforslaget. Foreløpige tema som vil bli sett nærmere på i ROS-analysen er 
blant annet: 

 Overvann 
 Trafikksikkerhet 
 Tilkomst for utrykningskjøretøy 

Medvirkning og samarbeid 
(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav j og k) 
 
Medvirkning i plansaker følger av §§ 5.1 og 5.2 i plan- og bygningsloven. Dette er lovens 
minstekrav og i enkelte saker kan det oppstå et behov for ytterligere medvirkning. Dette vil bli 
vurdert fortløpende i sakens gang. 

Forslagstiller påregner videre at prosessen med kommunen samt utfallet av eventuelle 
forhåndsmerknader fra særlig offentlige sektormyndigheter vil fastsette en tilfredsstillende og 
fornuftig endelig plangrense, senest til offentlig ettersyn. 

Følgende varslingsliste foreslås (listen er ikke uttømmende): 

- Berørte grunneiere, festere og naboer. 
- Eigersund kommune 
- Statsforvalteren i Rogaland 
- Rogaland fylkeskommune 



Detaljregulering Hafsøy gnr. 46, bnr. 6 Versjon nr. 02/3211  Dato: 25.11.2021 8 

- Andre fagmyndigheter (iht. kommunes varslingslister) 
- Andre lag og organisasjoner (iht. kommunes varslingslister) 

 
Varsel om oppstart av planarbeid sendes til alle berørte interesser som nevnt ovenfor. Varsel 
om planoppstart blir også annonsert i Dalane Tidende og på kommunens hjemmeside. På 
hjemmesiden gjøres også planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet tilgjengelig. Etter 
oppstart av planarbeid legges det opp til medvirkning gjennom ordinær saksgang. 

Det søkes samarbeid med interessenter, berørte grunneiere/naboer, fagmyndigheter samt 
andre fagkyndige ved behov.  

Forskrift om konsekvensutredninger 
(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav l) 
 
Ansvarlig myndighet er i dette tilfellet planmyndighet etter § 5 i forskrift om 
konsekvensutredning, med henvisning til myndighetsområde i §§ 6-8. Etter § 4 skal 
forslagsstiller vurdere om planen eller tiltaket faller inn under kriterier for å utløse krav om 
konsekvensutredning etter §§ 6-8. 

Forslagstiller vurderer reguleringsforslaget til ikke å utløse krav om konsekvensutredning. 
Dette begrunnet i at plantiltaket er i tråd med gjeldende kommuneplan. Tiltakets beskjedne 
størrelse vurderes ikke å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn.  

Selv om planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning vil det være høyst 
nødvendig å belyse virkningene av planen, med forslag til eventuelle avbøtende tiltak. Dette 
gjøres uten å tallfeste eller vekte konsekvenser som i en konsekvensutredning 

Vedlegg 

- planavgrensning i SOSI og PDF 
 


