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1 SAMMENDRAG 
 
Sammendrag av administrasjonen i Eigersund kommune. 
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2 BAKGRUNN 
 
Planområdet er i dag regulert til steinbrudd og fyllingsområde i «Reguleringsplan for 
steinbrudd/fyllingsområde Lomeland gnr. 114, bnr. 1 og 2.». Bruken av området er i dag ikke 
i tråd med det som var intensjonen med reguleringsplanen. Den regulerte adkomsten fra rv. 
426 er etablert og den private adkomstvegen er påbegynt et stykke inn i planområdet. Det er 
etablert et forskningsfjøs ved riksvegen, like utenfor det eksisterende planområdet. I tillegg er 
et lite område lengst nord i det eksisterende arealformålet steinbrudd/fylling utfylt og planert 
til en slette som brukes i landbruksvirksomhet. Ellers fremstår mesteparten av nærområdene 
rundt som uberørte.  
 
I stedet for å sette i gang den planlagte aktiviteten med steinbrudd og fyllingsområde i 
planområdet har man kommet over andre muligheter. Etter at forslagsstiller Prima Jæren AS 
har blitt involvert i området ønsker man å bruke planområdet til forskningsaktivitet innen 
dyrevelferd, kvalitet og bærekraft. Prima Jæren AS jobber systematisk med nye konsepter 
innenfor både svin, storfe og småfe. De har allerede etablert et fjøs med forskningsaktivitet 
like ved utenfor planområdet for steinbrudd/fyllingsområde. Forskningsfjøset og det tenkte 
steinbruddet/fyllingsområdet har felles avkjørsel fra rv. 426. Man ønsker derfor å ta området 
med dette fjøset og den tilhørende aktiviteten med i den nye reguleringsplanen.  
 
Den etablerte virksomheten som ønskes innlemmet i planområdet er en Angusgård. Angus 
er en ren kjøttfèrase. Dette betyr at dyret er avlet opp med en eneste tanke, og det er å bli 
best mulig kjøtt. Forskningen her baserer seg på å gjøre testing av dyr for å finne ut hvordan 
man kan påvirke en rase til å omdanne beite, av varierende kvalitet, til kjøtt av høy kvalitet. 
Det er allerede gjort spennende funn i arbeidet ved denne virksomheten og man ønsker å 
utvikle tilsvarende virksomhet for svin og småfe. Angusgården har gitt forslagsstiller grunnlag 
for å satse på mer forskning og utvikling innen fagfeltet, og det er derfor naturlig at denne nye 
aktiviteten etableres i tilknytning til den eksisterende angusgården. Dette har gjort at man vil 
endre reguleringsplanen i området.  
 
Dette prosjektet er et konkret næringsbehov som flere sentrale aktører stiller seg bak. Dette 
gjør at prosjektet har god fagkompetanse innen matproduksjon, og en sikker verdikjede. 
Gjennom de siste årene har Prima Jæren utviklet en solid kundemasse og målet er å 
produsere så mye Premium kjøttvarer som mulig. Prima Jæren skal være innovatøren i den 
regionale matsatsingen med Jæren som Norges «Provence». Prima Kjøtt skal også være 
pådriveren for å maksimere inntekten til bonden i Norges matfat, basert på leveranser av 
topp kvalitet. 
 
 
2.1 Hensikt med planarbeidet 
 
Planarbeidets hensikt er å tilrettelegge for forskningsaktivitet innen dyrevelferd, kvalitet og 
bærekraft. Samtidig er hensikten å inkludere et allerede etablert forskningsfjøs i 
reguleringsplanen.  
 
Man ønsker å regulere et stort byggeområde som man senere kan fradeles til mindre tomter. 
Byggeområdet vil være landbruksformål (5110) i kombinasjon med spredt 
næringsbebyggelse (5230) hvor man kan bygge forskjellige forskningsfjøs og andre 
driftsbygninger i tilknytning til fjøsene. I tillegg etableres det en adkomstveg i tilknytning til 
området. Rundt byggeområdet reguleres det LNFR-område (5001), som er tilsvarende som 
tilgrensende arealer er regulert til i kommuneplanen. Relevante naturfarer i området 
innarbeides også i reguleringsplanen.   
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2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold

Kommune: Eigersund Sted: Nese, Lomeland
Gårds- og
bruksnummer:

114/1, 114/3 114/5

Gårdsnavn/
adresse:

Krossmoveien 785, Krossmoveien 813

Forslagsstiller/
utbygger:

Prima Jæren AS Fagkyndig/
plankonsulent:

Arkit Arealplan AS,
Dalane Byggsøk AS

Sentrale grunneiere: Håkon Øglend,
Nese Eiendom
AS

Planens
hovedformål:

Landbruk/ spredt
næring

Planområdets
størrelse:

73.4 daa Grad av utnytting: BYA

Antall
tomter/byggeområder:

Fradeles til tomter
i byggesak – kun
1 byggeområde

Varsel om
innsigelse:

Nei

Konsekvensutredning: Nei Kunngjort
oppstart:

06.12.2021

2.3 Tidligere vedtak i saken

Gjeldene plan, «Reguleringsplan for
steinbrudd/fyllingsområde Lomeland gnr.
114, bnr. 1 og 2.», ble behandlet og vedtatt
av kommunestyret i Eigersund kommune
08.03.2010 (sak 006/10).

Gjeldene plankart (Vedlegg 3.1) og gjeldene
reguleringsbestemmelser (Vedlegg 3.2) er
vedlagt planbeskrivelsen.

Planen ble positivt innstilt av miljøutvalget
(MU) med 7 tilleggsforslag/endringer.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Hensikten med denne planen var å få
tilgang på steinmasser av høy kvalitet til
bygge- og anleggsvirksomhet i Dalane-
regionen, samtidig som man ivaretok
behovet for deponeringsområde for
overskuddsmasser. Grunneier ville som
sluttresultat få et nytt og godt egnet areal til
landbruk.

Det ble estimert en uttaksperiode med
varighet på om lag 10 år. Når uttaket i
området var ferdig, var intensjonen i planen
at områdene skulle bli tilbakeført til
jordbruksområde.

Figur 1: Gjeldene plankart
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3 PLANPROSESSEN

3.1 Planprosess, medvirkning

Prosessen startet med et møte mellom forslagsstiller
og kommunen ved plansjef, jordbrukssjef og
konstituert byggesakssjef den 24.08.2021. I møtet
tenkte man å avklare en del ting i forbindelse med
fradeling og en omfattende
dispensasjonsbehandling. I møtet ble det fra
plansjefen oppfordret til å vurdere endring av
gjeldene plan for å sikre mer langsiktige
utviklingsmuligheter i området.

Etter avklaringsmøtet med kommunen ytret
forslagsstiller et ønske om å gjøre en endring av
reguleringsplanen i området. Det ble derfor
utarbeidet et planinitiativ (se Vedlegg 3.3) for å
belyse ønskede endringer og eventuelle
problemstillinger knyttet til endringene. Planinitiativet
ble oversendt kommunen 20.10.2021, med
forespørsel om invitasjon til oppstartsmøte.

Det ble avholdt oppstartsmøte den 10.11.2021 på
plankontoret i Eigersund med én representant fra
plankonsulent og tre representanter fra
planavdelingen i Eigersund kommune. Referat fra
oppstartsmøtet er vedlagt planbeskrivelsen (se
Vedlegg 3.4). Her ble det avklart ønske for
endringen av reguleringsplanen i området. Det ble
også avklart hvilke formål som skulle benyttes i den
nye reguleringsplanen, og det ble bestemt et nytt og
mer passende navn for reguleringsplanen.

Det er i etterkant av oppstartsmøtet varslet oppstart
av planarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven
§12-8. Berørte grunneiere og naboer er varslet med
brev den 06.12.2021, mens myndigheter og
offentlige organisasjoner er varslet på e-post (se
Vedlegg 3.5). I varslingslisten (se Vedlegg 3.6) står
alle myndigheter, offentlige organisasjoner, naboer
og grunneiere som er varslet. I tillegg er det publisert
en annonse i lokalavisen Dalane Tidene den
10.12.2021 (se Figur 2).

Underveis ved utarbeidelsen av plan- og
høringsmateriale ble det avholdt møte med
Eigersund kommune, hvor det ble avklart hvilke grep
som måtte gjøres før saken ble klargjort for politisk
behandling. Etter 1.gangsbehandling sendes planen
ut på offentlig ettersyn (høring) i 6 uker. Etter
høringen gjennomgår og bearbeides eventuelle merknader som mottas.

Figur 2: Avisannonse fra Dalane Tidene 10.
desember 2021.
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4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

4.1 Overordnede planer

Regionalplan for samordnet arealbruk og transport i Dalane 2019-2030

Regionalplan for samordnet arealbruk og transport i
Dalane ble vedtatt av Rogaland fylkesting 11. Juni 2019.
Planen har som hovedmål at det i Dalane skal være
“attraktivt å bo, arbeide, drive næring og reise.”

Videre har planen i tillegg 6 delmål:

-  By- og tettstedsentrene er attraktive som
møteplasser, utgjør knutepunkter for bolig- og
næringsetablering, og tilbyr et bredt spekter av
varer, tjenester og funksjoner.

-  Nye boligtilbud styrker by- og tettstedutviklingen
og er tilpasset befolkningen.

-  Transport er effektiv, sikker, forutsigbar og
miljøvennlig.

-  Verdifulle natur-, kultur- og landbruksområder blir
tatt vare på for langsiktig bruk og vern.

-  Utvikling av næringslivet skjer gjennom styrking
av eksisterende virksomheter og ved å skape
nye arbeidsplasser i regionen.

-  Regionen er rustet til å håndtere et varmere,
våtere og villere klima.

4.2 Kommuneplanen

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 ble vedtatt i
sak 059/19 av Eigersund kommunestyre 17.06.2019.
Samfunnsdelen har totalt 4 fokusområder. I tillegg har
hvert fokusområde 3 hovedmål og flere delmål.
Hovedmålene er optimistiske og visjonære mål som
man alltid kan strekke seg mot. Delmålene er mer
konkrete og legger tydeligere føringer for planer som
utvikles med kommuneplanen som utgangspunkt.

Under er målene som er relevante for reguleringsplanen
gjengitt:

Hovedområde 1: Kultur for verdiskaping
Verdiskaping og næringsutvikling
Vi vil:

-  Ha økt verdiskapning.
Vi skal:

-  Skape og ta i bruk innovative løsninger gjennom
visjonære idéer og likeverdige partnerskap.

-  Dyrke kultur for verdiskapning og samarbeid
Figur 4: Kommuneplanens samfunnsdel

Figur 3: Regionalplan Dalane
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mellom kommune, næringsliv og andre aktører. 
- Være en næringsaktiv kommune både som samfunnsutvikler og tilrettelegger for 

eksisterende og nye næringer. 
 
Vi vil: 

- Være en tydelig drivkraft i regionen. 
Vi skal: 

- Styrke Eigersund som regionsenter og tyngdepunkt i Sør-Rogaland. 
- Jobbe på lag med Stavangerregionen og bidra med våre styrker. 
- Være best på samarbeid og problemløsing. 
- Ha en klar kommunikasjonsstrategi og bygge merkevaren «Egersund»/#mittegersund 

rundt våre eksisterende kvaliteter. 
 
Hovedområde 2: Småby i vekst 
By- og sentrumsutvikling 
Vi vil: 

- Bli flere – «20 040 i 2040» 
Vi skal: 

- Legge til rette for gode bomiljøer og et bredt spekter av boligtyper. 
- Oppleves som «byen rett i nærheten» og legge til rette for «grønn» pendling med 

videreutvikling av stasjonsområdet på Eie.  
- Arbeide for dobbeltspor til Eigersund og togstopp på Helleland. 
- Etablere nye fasiliteter for kultur, sport og fritid. 
- Ta hensyn til klimaperspektivet i arealplanlegging, utbygging, innkjøp og 

tjenesteutførelse. 
- Fremme en attraktiv tettstedsutvikling på Hellvik og Helleland. 

 
Vi vil: 

- Fortette med kvalitet 
Vi skal: 

- Ta utgangspunkt i byen som helhet. Nyetableringer i form av bygg og infrastruktur 
skal tilføre urbane kvaliteter, ikke utfordre dem. 

- Utvikle de urbane kvalitetene og skape et aktivt sentrum for alle med trygge 
møteplasser og rom for opplevelser. 

- Ta vare på og aktivisere den historiske trehusbyen og legge til rette for ny bruk, der 
kulturminneverdiene står sentralt i markedsføring av tilbud og merkevarebygging 
generelt. 

- Styrke og bygge mer i eksiterende boligområder og tettsteder og ikke legge til rette for 
«byspredning». 

- Begrense gjennomgangstrafikken i sentrum. 
 
Hovedområde 3: Sammen om det gode liv 
Bolig og oppvekst 
Hovedområde 3 har ingen relevante mål. 
 
Hovedområde 4: En attraktiv arbeidsplass med gjennomføringskraft 
Kommunen som organisasjon 
Hovedområde 4 har ingen relevante mål. 
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Kommuneplanens arealdel 
 
Gjeldene kommuneplanens arealdel 2018 – 2030 ble vedtatt i sak 090/19 av Eigersund 
kommunestyre 23.09.2019. I kommuneplanen er det aktuelle planområdet regulert til 
råstoffutvinning og LNFR-område. 
Rammene som settes av bestemmelsene til arealdelen bygger i stor grad på målsetningene i 
samfunnsdelen. Bestemmelsene i §9 omhandler forvaltningen av LNFR-områdene. §9.5 
omhandler LNF med spredt næring. Denne paragraf dreier seg om et spesifikt prosjekt som 
ikke har noe med planforslaget å gjøre, og det er ingen generelle føringer i kommuneplanen 
for dette arealformålet. I §9.1 står det mer generelt om forvaltningen av LNF-områder som er 
relevant for planforslaget. 
 
Ny landbruksbebyggelse skal, dersom mulig, ikke plasseres på jordbruksareal (fulldyrket 
jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite). Plassering skal tilpasses kulturlandskapet og 
ikke være i konflikt med biologisk mangfold eller prioriterte naturtyper (jf. 
Naturmangfoldloven). 
 
§7.6 omhandler råstoffutvinning. Den planlagte aktiviteten i gjeldene plan er ikke innenfor 
rammene som er satt i §9. Det er dermed utarbeidet en reguleringsplan i henhold til §7.6, 
som legger til rette for råstoffutvinning. 
 
 
4.3 Temaplaner 
 
Vegnorm for Sør-Rogaland 2020 
 
Avkjørsel i henhold til side 22 i vegnorm: 

- Tilknytning til riksveg og fylkesveg skal godkjennes av Statens vegvesen.(nå 
fylkeskommunen) 

- Det tillates maks én avkjørsel per eiendom. 
- Avkjørselen skal legges til sekundær veg. 
- Bredden på avkjørselen skal være maks 4 meter. Bredden kan utvides ved tekniske 

behov. 
- Avkjørsler med ÅDT større enn 50 og ÅDT på primærvegen er større enn 2000 skal 

utformes som vegkryss. (I henhold til håndbok N100) 
- Avkjørselen skal legges vinkelrett på den offentlige vegen, og den må bygges slik at 

siktsone ivaretas, jf. [X], og slik at det generelt blir god oversikt i avkjørselen, samtidig 
som avkjørselen også skal føre til minst mulig ulempe for trafikken på den offentlige 
veg.  

- Sammenkoblingen mellom avkjørselens sidekanter og den offentlige vegs nærmeste 
kjørebanekant bør vurderes ut fra bruken av de stedlige forhold.  

- Dersom avkjørselen er til adkomst til garasje, må det foran garasjen avsettes areal til 
parkeringsplass (6x3m). Dersom den offentlige vegen anses som samle- eller 
hovedveg må det anlegges snuplass på egen eiendom, slik at rygging ut på offentlig 
veg unngås. Biloppstillingsplasser til forskjellige boenheter skal være uavhengige; 
dvs. det skal ikke legges opp til parkering i rekke for beboerne. 

- Der avkjørselen går over veggrøft, må det legges ned rør med minimum innvendig 
diameter 200 mm. Rørene legges på et godt komprimert fundament og på en slik 
måte at veggrøften ikke skades og grøftevannet får fritt avløp.  

- Avkjørselen må ikke ligge høyere enn vegkanten (kanten av den offentlige vegen). På 
de første 2 m fra vegkanten skal avkjørselen ha et jevnt fall på 6 cm (3%). På spesielt 
vanskelige steder kan det dispenseres, slik at lengden fra vegkanten blir 1 m med 
jevnt fall på 3 cm (3%). Den private vegen/oppkjørselen innenfor avkjørselen bør ikke 
ha større stigning/fall enn 1:8 (12.5%). Avkjørselen skal utformes på en slik måte at 
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overvann, søle, grus etc. ikke blir ledet inn på den offentlige vegen.

Generelle bestemmelser angående vegbredder i henhold til side 15 i vegnorm Sør-Rogaland:
-  Kommunale veger er i hovedsak definert som samleveger eller adkomstveger.

Kommunale veger skal i reguleringsplan reguleres med minimum 5 meters bredde.
-  Reguleringsplaner skal angi byggegrense langs veg og vegkryss.

Adkomstveger i henhold til side 18 i vegnorm Sør-Rogaland:
-  Adkomstveger skal ha en kjørebanebredde på minst 5 meter. I tillegg skal det være

vegskulder på minst 0.5 meter på hver side, som gir en total vegbredde på 6 meter.

Krav til frisikt i henhold til side 24 i vegnorm Sør-Rogaland:
-  Stamveger/Andre hovedveger S/H med 1500<ADT<4000 og fartsgrense skal ha frilikt

L1 = 135 meter.
-  Avkjørsel med ÅDT<50 og fartsgrense på primærvegen på 70 og 80 km/t skal ha

frisikt L2 = 4 meter.

4.4 Reguleringsplaner

I det aktuelle planområdet foreligger det allerede en reguleringsplan «Reguleringsplan for
steinbrudd/fyllingsområde Lomeland gnr. 114, bnr. 1 og 2.». Planen regulerer området, som
tittelen sier, til steinbrudd/fyllingsområde. Dette formålet er ikke ønskelig å videreføre i det
aktuelle planforslaget, og vil dermed føre til at gjeldende plan oppheves og erstattes av ny
plan i sin helhet. Planområdet for øvrig har ingen tilgrensende reguleringsplaner.

Figur 5: Reguleringsplan for steinbrudd/fyllingsområde Lomeland gnr. 114, bnr. 1 og 2
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4.5 Statlige planretningslinjer/føringer/normer

Vegnormal N100 Veg- og gateutforming 2021

For rv. 426 gjelder:
- Den eksisterende riksvegen er en 2-

feltsveg med 7.5 meter bredde,
fartsgrense 80 km/t og med ÅDT =
3313. Vegen klassifiseres dermed
med dimensjoneringsklasse Hø1 (se
Figur 5).

- Tabell 3.3:  Stoppsikt for Hø1 veg er
105 meter. Stoppsikt = L1 ved
utforming av avkjørsel.

For avkjørsel gjelder:
- Krav 4.70:  Innen sikttrekanten skal

eventuelle sikthindringer ikke være
høyere enn 0.5 meter over
primærvegens kjørebanenivå. I
tillegg kontrolleres det at planet
mellom øyepunkt i avkjørselen og
kjørebanen i primærvegen, er fritt for
sikthindringer. Det innebærer at
objekthøyden settes lik null.

- Krav 4.72:  Lengden L2, avstanden
fra vegkant til øyepunkt, skal være 6
meter ved fartsgrense 80 km/t og
ÅDT<50 i avkjørselen (se Figur 6).

Figur 7: Krav 4.72 i N100.

Figur 6: Dimensjoneringsklasse Hø1.
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET - EKSISTERENDE FORHOLD

5.1 Beliggenhet

Planområdet er på ca. 326 daa og er lokalisert ved riksveg 426 ved Nese i Eigersund
kommune. Nese er lokalisert cirka 10 km fra Egersund sentrum og cirka 2 km fra avkjøringen
til E39 på Krossmoen. Selve planområdet er omgitt av relativt uberørte landbruksområder,
mens det i nærområdene Sleveland, Svindland og Lomeland er spredte gårdsbruk og
boliger.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Selv om det meste av planområdet i dag er
primært regulert til steinbrudd/fyllingsområde i
reguleringsplanen «Reguleringsplan for
steinbrudd/fyllingsområde Lomeland gnr. 114, bnr.
1 og 2.», og til råstoffutvinning i gjeldene
kommuneplans arealdel, er det lite som tyder på
at planområdet er særlig berørt av den regulerte
aktiviteten i dag. Området fremstår i dag som en
utmark på lik linje med områdene rundt
planområdet.

I gjeldene plan er det regulert inn en avkjørsel fra
rv. 426 og en adkomstveg opp til området som er
regulert til steinbrudd/fylling (se Figur 9).
Avkjørselen er etablert, men den regulerte
adkomstvegen er ikke realisert. I stedet er
avkjørselen tilknyttet en veg til det eksisterende

Figur 8: Planområdets lokalisering

Figur 9: Flyfoto av planområdet med gjeldene
reguleringsplan inntegnet.



Detaljreguleringsplan for forskningsfjøs og dyrevelferd Gnr. 114, Bnr. 1 m.fl. - Nese
Planbeskrivelse

Side 14 av 35

forskningsfjøset på Nese. Dette ligger utenfor gjeldene plans grense, men vil inkluderes i den
aktuelle planen..
Fra forskningsfjøset går det i dag en
midlertidig grusveg/traktorveg opp til
området hvor steinbrudd/fyllingsområde var
tenkt. Denne vegen vil ikke kunne fungere
som adkomstveg opp til de nye
byggeområdene. Vegen må rustes opp for å
kunne bli benyttet av slaktebiler, brøytebil og
personbiler til fremtidige ansatte.
Planområdet er ifølge grunnkartene til
kartverket definert med noen områder med
myr, et bebygd område, samt noe dyrka
mark. Området ellers er uberørt utmark med
åpent berg og spredte trær. Nevnte
traktorveg fortsetter sørover til Kvålsvatnet.
Her vender vegen nordover igjen langs
vannet mot Nese.

Årsaken til at arealene benyttes i landbruket
er at dette var den opprinnelige bruken av
området, før det ble regulert til
steinbrudd/fyllingsområde. Denne bruken av
området stemmer godt overens med
kulturlandskapet i nærområdet. Tilstøtende
områder langs plangrensene i vest, sør og
øst er regulert til LNFR-områder og fremstår
tilsvarende planområdet.

5.3 Stedets karakter, estetikk og landskap

Ifølge Natur i Norge (NiN) er planområdet plassert i en landskapstype kalt “Grunne daler i ås-
og fjellandskap under tregrensen med bebyggelse/infrastruktur og høyt jordbrukspreg”.

Det lokale landskapet i planområdet er en lang og relativt åpen dal med skogkledde åser på
hver side av dalen. Nord i planområdet avslutter dalen og skråner ned mot en slette der rv.
426 går. Dalsiden mot øst er rimelig bratt opp mot Knudafjellet. Solforholdene i området er
gode med relativt åpne flater mot sør, vest og nord.

5.4 Kulturminner og kulturmiljø

Det er ikke registrert noen kulturminner i planområdet, men det er registrert kulturminner i
nærområdene rundt. Det er funnet et gravminne, et gravfelt og en gravrøys som alle dateres
til jernalderen (Se Vedlegg 3.13 – 3.15). Det anses ikke at aktiviteten reguleringsplanen
legger opp til i området vil komme i konflikt med kulturminnene.

Dersom det under anleggsperioden skulle fremkomme funn som etter kulturminneloven §4 vil
regnes som automatisk fredet kulturminne, skal kulturminnemyndigheten varsles og
anleggsarbeidet stanses umiddelbart, jamfør kulturminneloven §8 andre ledd.

Figur 10: Grunnkart av planområdet
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5.5 Naturverdier 
 
Ifølge Naturbase er det ikke registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse i planområdet, 
men det er registrert i umiddelbar nærhet til planområdet (se Vedlegg 3.16). Registeringene 
er lokalisert ved Knudafjellet nord-øst for planområdet. Her har man registrert mulig 
reproduksjon av Rosenfink (Carpodacus erythrinus). Denne arten har rødlistestatus NT(nær 
truet). I tillegg er det gjort flere observasjoner av arter av nasjonal forvaltningsinteresse, men 
som er registrert med aktiviteten næringssøkende. Dette gjelder gråmåke (Larus argentatus), 
stær (Sturnus vulgaris), havørn (Haliaeetus albicilla) og heipiplerke (Anthus pratensis). Dette 
er det meldt inn til naturseksjonen i miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i Rogaland. De 
har gitt sin vurdering av situasjonen som kan leses under merknader i kap. 9.3. De peker på 
myrområdene sør i det eksisterende planområdet som et mulig næringssøksområde, i tillegg 
forutsettes det planarbeidet ikke medfører sprengningsarbeid og helikopterflyvning av hensyn 
til potensielle naturverdier. 
 
Planområdet er også innenfor et større viltområde for rådyr (Capreolus capreolus), kalt 
Nokkåsen (se Vedlegg 3.17). Planområdet ligger i nord-østre ende av viltområdet. 
Registreringen av dette området er av eldre art. En mindre utbygging av planområdet regnes 
som mindre vesentlig for viltområdet enn et mye større steinbrudd/fyllingsområde. 
 
Planområdet ligger i nær tilknytning til og i nedbørsfeltet til Kvålsvatnet og 
Hellelandsvassdraget som fortsetter videre ned til Egersund sentrum hvor elva har sitt utløp.   
 
 
5.6 Rekreasjonsverdi og rekreasjonsbruk 
 
Planområdet har en potensiell rekreasjonsverdi for allmennheten. Det er et relativt uberørt 
naturområde med et par topper i øst, ei hei med flere små topper i vest, og mot sør et større 
vann, Kvålsvatnet. Likevel vurderes det at selve planområdet ikke har noen spesielle 
attraksjoner som gjør det til et yndet turmål i seg selv, men at området mulig fungerer som en 
inngangsport til videre ferdsel i områdene rundt. Det er derfor forståelig det tidligere er gitt 
tillatelse til et steinbrudd/masseuttak i området. Aktivitet i området vil ikke nødvendigvis 
svekke tilgjengeligheten til de mer attraktive nærområdene, men i stedet styrker den.  
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5.7 Landbruk

I bonitetskartet i Figur 11, er det lengst nord
i planområdet registrert noe fulldyrka jord
markert med oransje farge, samt noe
innmarksbeite markert med gul farge. I øst
ved Knudafjellet og mot vest er det skog av
høy bonitet markert med grønn, mens det
sørover i dalen er myr markert med blå
maskering og åpen jorddekt fastmark
markert med olivengrønn farge. I tillegg
finnes det barfjell uten noe vegetasjon i
planområdet og nærområdet rundt som er
markert med grå farge.

På slettene nede ved rv.426 er det flere
store og sammenhengende sletter med
fulldyrka jord.

5.8 Skole og barnehage

Nærmeste skole og barnehage er Helleland skole og Helleland FUS barnehage som ligger
ca. 5 km mot nord-øst langs rv. 426 og E39. I motsatt retning mot Egersund ligger Lagård
Ungdomsskole og Dalane videregående skole ca. 8 km sørover langs rv. 426.

5.9 Barn og unges interesser

Det er ikke registrert spor etter lek i planområdet. Det er relativt få barn og unge som er
bosatt i nærområdet, men områdene har flere gode og attraktive frileksområder som heller
kan benyttes til lek og uteopphold fremfor det aktuelle planområdet. Det vurderes dit hen at
planområdet i svært liten grad berører barn og unges interesser.

5.10 Veg og trafikkforhold

Adkomsten til selve planområdet er fra rv. 426, som i hovedsak betjener trafikk mellom
Egersund og E39. Avkjørselen fra rv. 426 er etablert slik gjeldene reguleringsplan legger opp
til, og tilfredsstiller krav til utforming iht. N100.. Rv. 426 er en godt trafikkert veg med
fartsgrense 80 km/t forbi planområdet i dag. Ifølge Statens vegvesens vegkart er
trafikkmengden på riksvegen 3313 ÅDT. Det er registrert 7 trafikkulykker på riksvegen rett
ved planområdet. Ulykkene skjedde over et langt tidsrom mellom 1981 og 2018 ifølge
dataene i vegkart fra Statens vegvesen.

Planområdet er godt forbundet til kollektiv trafikk langs den viktige kollektivaksen rv. 426.
Langs rv. 426 går det flere bussruter inn til Egersund. Ved Eie i Egersund er det togstasjon
med lokaltog med hyppige avganger nordover til Jæren og Stavangerregionen, i tillegg til
regiontog mot Sørlandet og Østlandet. Samtidig går det bussruter motsatt veg langs rv. 426
ut til E39 på Krossmoen og videre i flere retninger.

Figur 11: Bonitetskart fra naturbase.
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5.11 Universell tilgjengelighet

Planområdet er på nåværende tidspunkt ikke opparbeidet., og dermed ikke universelt
tilgjengelig. Området er på nåværende tidspunkt svært uegnet for brukere med behov for
ekstra tilrettelegging..

5.12 Vannforsyning og avløp

Det eksisterende forskningsfjøset som tenkes innlemmet i reguleringsplanen er ikke tilknyttet
noe offentlig vannforsyning- og avløpsanlegg, da det ikke eksisterer i nærområdet.

5.13 Energi

Det går en kraftlinje parallelt med rv. 426 helt nord i planområdet. Denne kraftlinjen eies av
Enida AS, og er en del av distribusjonsnettet. Kraftlinjen er en 22 kV-linje, men driftes med
en spenning på 15 kV, dette er relativt lav spenning. Enida AS har oppgitt at det bør være et
fareområde for høyspent langs kraftlinjen på 22 meters bredde, altså 11 meter til hver side
for kraftlinjen. Det er ikke registrert noen transformatorstasjoner i området. Kraftnettet i
området har god kapasitet.

5.14 Støy

Planområdet er grunnet avstand
og høydeforskjell i hovedsak
uberørt av støysonen fra rv. 426.
Eksisterende bygg og
planområdets nordligste del er til
dels berørt av gul sone, uten at
dette er til hinder for ønsket
utvikling på eiendommen.

I støyvarselkartet til Statens
Vegvesen er støyen beregnet ut
fra ÅDT. Trafikkmengden (ÅDT)
er i tillegg er framskrevet 15-20 år slik at man viser en prognosesituasjon i kartet.
Støyvarselkartene er utarbeidet i henhold til retningslinjer for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442/2021). Rød støysone er lydnivåer over 65 dB, mens gul støysone
er lydnivåer over 55 dB.

Figur 12: Støyvarselkart langs rv. 426. Kilde: Statens vegvesen
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5.15 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Eksisterende risiko- og sårbarhetsforhold i og ved planområdet er redegjort for i ROS-
analyse som er vedlagt planbeskrivelsen (Se Vedlegg 3.18 og 3.19).

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært
alvorlige konsekvenser krever tiltak. I alt ble det identifisert 2 uønskede hendelser som krever
tiltak.

Uønskede hendelser som krever tiltak:
• 5. Radon – gul risiko
• 30. Høyspentlinje – gul risiko

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig 30

3. Sannsynlig 35, 40, 8 5

2. Mindre sannsynlig 26

1. Lite sannsynlig 1, 4, 22, 49 10, 41, 42

Planområdet berøres av flomsonen for
Q200-årsflom lengst nord i planområdet (se
Figur 12). Dette medfører at rv. 426, samt
adkomsten til planområdet potensielt vil
berøres av en Q200-årsflom. Utenom dette
er planområdet uberørt av flom. Områdene i
flomsonen er ikke tenkt som byggeområder,
da de ikke oppfyller kravene i gjeldene
teknisk forskrift. Man kan nemlig ikke
planlegge for byggverk for varig opphold i
flomsonen. Farene ved at avkjørselen og
deler av adkomstvegen påvirkes ved en
eventuell Q200-årsflom er midlertidige og
håndterbare.

Figur 13: Flomsone ved Q200-årsflom. Kilde: NVE
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Innenfor og i nærheten av planområdet er det også mindre aktsomhetsområder for
steinsprang og snøskred (Figur 14 og 15)

Det er ikke registrert noen
skredhendelser i planområdet, men
det er registrert 3 skredhendelser i
nærområdet. 2 steinsprang i
skjæringen på Nesesletta på rv. 426
som er datert til 7. Januar 2013 og 4.
Mars 2021, og et steinsprang registrert
på jernbanen helt tilbake til 10. Mai
1956 (se Figur 16).

Avkjørselen til planområdet fra rv. 426 utgjør en vesentlig risiko i henhold til vurderingene i
ROS-analysen. For å ivareta sikkerheten ved denne avkjørselen er det forsikret at denne
avkjørselen er etablert i henhold til den prosjekterte løsningen som ble godkjent av Statens
Vegvesen. Avkjørselen er riktig plassert i forhold til gjeldene plan og det er tilstrekkelig sikt.

Figur 16: Skredhendelser markert i kartet med firkantet grå
boks på jernbanelinjen og på rv. 426.

Figur 14: Aktsomhetsområde for snøskred. Kilde:
NVE Figur 15: Aktsomhetsområde for steinsprang. Kilde:

NVE



Detaljreguleringsplan for forskningsfjøs og dyrevelferd Gnr. 114, Bnr. 1 m.fl. - Nese 
Planbeskrivelse 
 

Side 20 av 35 

6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 
6.1 Planlagt arealbruk 
 
Planområdet skal primært benyttes til forskningsfjøs og driftsbygninger i tilknytning til dette. 
Byggeområdet i reguleringsplanen vil være en kombinasjon av landbruksformål  og spredt 
næringsbebyggelse. Med driftsbygninger i tilknytning til forskningsfjøsene menes tekniske 
bygg, silo, lager, garasjer og andre konstruksjoner som behøves for å drifte 
forskningsfjøsene optimalt. Det er behov for en slik fleksibel regulering fordi det foreløpig er 
uklart nøyaktig hvilke bygg det vil oppstå behov for. Planområdet vil også inneholde veg, 
LNFR-område  hensynssoner og faresoner som er i området. Planforslaget innebærer at 
gjeldende reguleringsplan oppheves i sin helet.  
 
Planområdet er vist i plankartet med plangrense, og omfatter deler av eiendommene 114/1 
og 114/3 og hele 114/5 (se Figur 18). Planområdets samlede areal er på cirka 326 dekar. 
 
6.1.1 Reguleringsformål 
Det regulerte området omfatter følgende reguleringsformål: 
 

SOSIKODE FORMÅL OMRÅDESIGNATUR EIERFORM AREAL (daa) 

§12-5. nr. 1  - Bebyggelse og anlegg 

2011 Kjøreveg KV Annen 4,1 

2018 Annen veggrunn – teknisk anlegg AVT Annen 1,0 

§ 12-5 nr. 5 – Landbruks-, natur- og frilu�sformål samt reindri� 

5100 LNFR areal for nødvendige �ltak for 
landbruk og reindri� og 
gårds�lknytet næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressursgrunnlag 

LNFR Annen 284,8 

5230 LNFR areal for spredt 
næringsbebyggelse 

LSN Annen 36,5 

Totalt areal 326,4 
 
 
Hensynssoner i reguleringsplan (jfr. pbl. §12-6) 

• Sikringssone frisikt - H140 
• Faresone ras- og skredfare - H310 
• Faresone høyspenningsanlegg - H370 
• Rødt støysone iht. T-1442/2021 - H210 
• Gul støysone iht. T1442/2021 -.H220 
• Faresone Flom - H320 
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6.1.2 Hensynssoner

Støysoner – Rød sone – H210 og Gul sone – H220 iht. T-1442/2021

Grenseverdier for støy gitt av de til enhver tid gjeldende retningslinjer for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442/2021) skal legges til grunn i planen. Det legges ikke til rette for ny
støyfølsombebyggelse eller annet støyfølsomt formål innenfor områdets kartlagte støysoner.

Hensynssone høyspenningsanlegg H370

For å sikre hensynet til høyspentlinjen i området, er det regulert faresone for kraftlinjer
gjennom planområdets nordre del. Faresonen måles 11 meter fra senter kraftlinje og er totalt
22 meter bred. Det tillates ikke nye tiltak innenfor denne faresonen.

Sikringssone – H140 – Frisikt

Innenfor frisiktsonen tillates ikke sikthindrende etableringer høyere enn 50cm over tilstøtende
vegnivå.

Aktsomhetsområde ras og skredfare H310.

I området er det registrert flere aktsomhetsområder for ras og skredfare, for både snøskred
og steinsprang. På bakgrunn av dette er det utarbeidet en fagkyndig naturfarevurdering for å
se på faremomentene innenfor planområdet. Rapporten ligger vedlagt planforslaget.
(vedlegg 3.21) Se også kap. 6.14 for oppsummering av rapporten.

Figur 17: Foreslått plankart.
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Faresone flom H320 

I områdets nordligste del ved krysset mot Rv. 426 er det registrert et større område for flom 
fra Hellelandsåna. Flomsonen er kartlagt iht. NVEs delprosjekt Egersund, datert 2010 og 
Flomberegning for Hellelandselv fra 2007. 
Dette er også vurdert i naturfarerapporten og komme frem som ikke vesentlig konfliktfylt med 
planens formål. Se også kap. 6.14 for oppsummering eller vedlegg 3.21 for fullstendig 
rapport. 
 
6.2 Bruk av området 
 
Område for LNFR spredt næringsbebyggelse (LSN) 
 
Område /LSN skal utbygges med forskningsfjøs og andre tilhørende driftsbygninger. Det 
tillates etablert totalt 5 forskningsfjøs i området, inkludert det eksisterende fjøset som 
allerede er etablert i dag. LSN er det eneste feltet innenfor planområdet hvor bygging vil 
tillates, og er på om lag 36.5 dekar. Området tillates fradelt i forbindelse med byggesøknad. 
Fradelingen av området skal vurderes etter hva som vil være mest hensiktsmessig for den 
planlagte driften i området, og denne fradelingen vil være i tråd med reguleringsplanen og vil 
ikke kreve dispensasjon. For at kommunen skal kunne vurdere hva som vil være mest 
hensiktsmessig, må det legges frem en grundig byggesøknad med et situasjonskart som 
tydelig viser; hvordan området er tenkt fradelt, hvordan det aktuelle forskningsfjøsets og dets 
planlagte tilhørende driftsbygninger tenkes plassert, interne veger i byggeområdet, område 
avsatt til parkering og avstander til eiendomsgrenser og veg.   
 
Byggeområdet vil ha flere adkomstmuligheter langs den regulerte veien, V2. Det er regulert 
byggegrense i området på 4 meter målt fra formålsgrensen. Bebyggelsen i LSN skal i 
henhold til reguleringsbestemmelsene ha saltak. I tillegg er maksimal mønehøyde og 
gesimshøyde satt til henholdsvis 9 meter og 8 meter. Største tillatte bebygd areal (BYA) for 
hele byggeområdet er 14 000 m2. 
 
For å illustrere hvordan en mulig utbygging av området vil kunne se ut, er det utarbeidet et 
illustrasjonsprosjekt av området. Her er det illustrert plassering av eksisterende 
forskningsfjøset (grå), samt 3 nye forskningsfjøs (røde) innenfor planområdet. illustrasjonene 
viser avkjørsel fra riksvegen, internveg og mulig planering av tomtene. Skissene er kun ment 
for å illustrere mulighetene i området, og er ikke juridisk bindene i forhold til plassering og 
utforming. Endelig plassering og utforming av bygninger i planområdet skal gjøres i tråd med 
de rammer som er gitt i reguleringsplanens bestemmelser og plankart. Det eksisterende 
forskningsfjøset er tegnet med ytre mål på 30x80 meter, mens de tre nye forskningsfjøsene 
er illustrert med ytre mål på 40x60 meter. Dette gir en utbygging på totalt 9600 m2 BYA.  
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 
All bebyggelse i planområdet vil plasseres i byggeområdet LSN. Byggeområdet er plassert 
omtrent 100 meter fra rv. 426. Fra vegen stiger terrenget opp mot byggeområdet med om lag 
10 høydemeter til første tomt der det allerede er plassert et forskningsfjøs i dag. Videre bak 
dette forskningsfjøset fortsetter terrenget å stige opp til en dalbunn. Her flater terrenget mer 
ut og det er her i denne dalen at resten av byggeområdet er lokalisert. Bebyggelsen tillates 
plassert fritt innenfor den regulerte byggegrensen. 

Figur 18: Oversiktsbilde av planområdet med plankartet drapert på terrenget. 

Figur 19: Oversiktsbilde av planområdet med plankartet drapert på terrenget. 
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Fremtidige bygninger i byggeområdet vil plasseres i den nevnte dalen (se Figur 21 og 22). 
Dette området er i svært liten grad synlig fra rv. 426. Illustrasjonene viser hvordan området 
ette utbygging oppleves sett fra rv. 426. Det som synes fra krysset ved rv. 426 er 
eksisterende bygg inkludert en mindre del av mønen til det nye bygget som vil komme like 
bak det eksisterende. 
De nye forskningsfjøsene er i illustrasjonene gitt en mønehøyde på rett i underkant av 9 
meter og takvinkel på 15 grader. Figur 23 og 24 viser henholdsvis situasjonen etter utbygging 
og dagens situasjon sett fra krysset ved rv. 426. 
 

Figur 21: Illustrasjon av planområdet. 

Figur 20: Illustrasjon av planområdet. 
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Dalen der de nye fjøsene tenkes plassert har en relativt høy og bratt dalside mot øst som
gjør at silhuetteffektene fra bygningene dempes fra flere retninger. Dalen faller nedover fra
sør til nord og bebyggelsen vil få en naturlig nedtrapping i takt med terrenget. Bygningene i
planområdet vil kunne variere i både størrelse og innhold selv om ikke illustrasjonene antyder
dette. Bygningene skal som beskrevet tidligere bygges med saltak, noe som er normal
byggeskikk for driftsbygninger i landbruket. Byggematerialene vil variere mellom tre, betong
og stål.

Byggene vil i tillegg til å fungere som fjør, ha mulighet for å inneholde forskjellige funksjoner
utenom dette. eksempelvis garderober, kontorer, kjøkken, spiserom og toaletter. Hvordan
fjøsene utformes vil avhenge litt av antall ansatte som forventes i fjøsene.

Figur 23: Illustrasjon av synligheten til eventuelle nye forskningsfjøs fra rv. 426.

Figur 24: Bilde av dagens situasjon fra rv. 426.
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Foreløpige estimat indikerer at det i starten er antatt 1 eller 2 ansatte, men at området 
utbygges gradvis og at det potensielt vil bli flere ansatte i forbindelse med aktiviteten som 
hele reguleringsplanen tilrettelegger for.  

 

 
Byggeområdet i reguleringsplanen er relativt stort og det vil ikke legges til rette for 
konsentrert bebyggelse, da driften av forskningsfjøsene vil være avhengig av store åpne 
arealer rundt bygningene. Blant annet vil det være veldig praktisk å ha mulighet for å kjøre 
rundt bygningene med lastebiler og liknende, og i tillegg vil det være aktuelt å benytte deler 
av uteområdene til mellomlagring av forskjellig utstyr og materiell.  
 
 

Figur 2622: Illustrasjon av forskningsfjøs. 

Figur 2523: Illustrasjon av forskningsfjøs. 
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6.4 Parkering 
 
Det skal avsettes minst 2 parkeringsplasser for personbil for hver 1000 m2 bruksareal (BRA) i 
byggeområdet.. Det skal etableres minimum 2 HC-parkeringsplasser innenfor planområdet i 
nær tilknytning til bebyggelsen. Parkeringsplassene kan samlokaliseres i et større 
parkeringsområde som gjelder for hele byggeområdet. Personbilparkeringsplasser 
dimensjoneres til 3x6 meter og medregnes i henhold til grad av utnytting i BYA. 
 
 
6.5 Tilknytning til infrastruktur 
 
Planområdet vil på lik linje som dagens situasjon være tilkoblet det offentlige vegnettet ved 
eksisterende avkjørsel fra rv. 426. Avkjørselen som er regulert i gjeldene plan, videreføres 
med de nødvendige utbedringer for å håndtere trafikken som skal inn og ut av området.  
 
Planområdet vil samtidig få utvidet tilkobling til eksisterende energianlegg, for å tilfredsstille 
behovet som følger de planlagte tiltakene. 
 
 
6.6 Trafikkløsning 
 
Planområdets byggeområdet har felles kjøreadkomst via adkomstvegen, kjøreveg V2. 
Adkomstvegen er regulert med en kjørebane på 4 meter og 0.5 meter annen veggrunn på 
hver side. Vegen skal opparbeides etter hvert som planområdet utbygges. Det er ikke 
regulert eget areal til fortau og gang/sykkelveg i planen. Adkomst for gående og syklende til 
planområdet vil derfor være via adkomstvegen i planområdet.  
 
Adkomstvegen vil være privat eid og grunneier er dermed selv ansvarlig for drift og 
vedlikehold av vegen, brøyting inkludert. Planens formål legger til rette for etablering av flere 
nye forskningsfjøs. Dette vil medføre en økning i trafikkmengde i forhold til dagens situasjon. 
Tas det i betraktning at området i dag er regulert til masseuttak, kan det forventes en langt 
mindre potensiell mengde tungtransport enn hva gjeldende plan legger til rette for. Med 
hensyn til gjeldende plan anses det aktuelle planforslaget å ikke få vesentlig betydning for 
eksisterende vegnett eller avkjøring mot rv. 426, slik den er regulert i dag. Det forventes en 
trafikkmengde = < 50 ÅDT. 
 
 
6.7 Miljøtiltak 
 
Landbrukseiendommene i planområdet vil ikke ha eget egnet spredeareal for husdyrgjødsel. 
Håndteringen av husdyrgjødsel skal derfor sikres gjennom langvarige avtaler for levering og 
spredning av husdyrgjødsel ved andre bruk. Dette tilsvarer løsningene man benytter for det 
etablerte forskningsfjøset i dag. Dette er i tråd med uttalelse fra landbrukskontoret i 
Eigersund kommune som kom i etterkant av oppstartsmøtet. Uttalelsen er vedlagt 
planbeskrivelsen (se Vedlegg 3.20) 
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6.8 Planlagte offentlige anlegg 
 
Det er ikke planlagt nye offentlige anlegg i planområdet.  
 
 
6.9 Universell utforming 
 
Byggeteknisk forskrift og arbeidsplassforskriften danner grunnlaget for universell utforming i 
planområdet. I henhold til arbeidsplassforskriften §2-4 skal faste arbeidsplasser være 
utformet, dimensjonert og innredet slik at det tas hensyn til at arbeidstakere med nedsatt 
funksjonsevne skal kunne arbeide i virksomheten. Hensyn til universell utforming skal sikres 
gjennom reguleringsplanens bestemmelser.  
 
Personer med nedsatt funksjonsevne vil muligens bli nødt til å ankomme forskningsfjøsene 
med bil og parkere utenfor, da stigningsforholdene på adkomstvegen er for bratte til å 
oppfylle kravene for universell utforming. Dette er likevel logisk og vil nok gjelde alle personer 
som ankommer forskningsfjøsene siden planområdet ikke er godt forbundet med gangveger 
eller sykkelveger. Gangadkomst til planområdet vil være svært ulogisk siden planområdet 
ligger rett ved hovedvegen rv. 426. 
 
Internt på de opparbeidede tomtene som bebygges med forskningsfjøs vil prinsippene for 
universell utforming gjelde. Dette tilstrebes både innendørs og utendørs. 
 
 
6.10 Kulturminner og kulturmiljø 
 
Planforslaget berører ikke kulturminner eller kulturmiljø. Kulturminnene i nærområdene rundt 
som nevnes i kap. 5.4 har så stor avstand fra planområdet at de ikke vurderes å bli berørt. 
 
 
6.11 Friluftsliv og rekreasjonsbruk 
 
En utbygging av planområdet vil ha vesentlig betydning på landskapet i planområdet. Likevel 
vil det nødvendigvis ikke hindre allmennhetens tilgjengelighet til frilufts- og 
rekreasjonsområder i området. Områdene rundt planområdet vil bli langt mer tilgjengelig enn 
de er i dag, siden planforslaget legger til rette for en ny adkomstveg som vil være en stor 
forbedring fra traktorvegen som går opp til området fra det eksisterende forskningsfjøset i 
dag. 
 
 
6.12 Plan for vannforsynings og avløpsnett 
 
I området etableres det et eget isolert vann og avløpssystem. For å få brukstillatelse til 
virksomhet i den nye bebyggelsen må det foreligge godkjent utslippstillatelse fra kommunen.  
Planforslaget vil ikke ha særlig innvirkning på overvannsmengden. Overvann og takvann skal 
fordrøyes på egen grunn. 
 
Området har adkomst for brannbil fra rv. 426. Nærmeste brannstasjon ligger ved 
Langholmveien i Egersund, ca. 10 km unna. Området etter utbygging vil være lett tilgjengelig 
for en vanlig brannbil ved slukningsarbeid. Krav til vannforsyning skal være i henhold til pbl. § 
27-1 vannforsyning, samt den til enhver tid gjeldende tekniske forskrift. 
I pbl. §27.1, heter det at det i forbindelse med oppføring av bygninger til opphold for 
mennesker eller dyr skal være adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, 
samt slokkevann. Dette gjelder også for opprettelse eller endring av eiendom for slik 
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bebyggelse. Det vil også være nødvendig å få godkjent tinglysning av rettigheter til å føre
vannledning over annens grunn, der hvor dette er aktuelt. For den aktuelle bebyggelsen vil
det stilles krav til slokkevannskapasitet på minimum 50 l/s eller 3000 l/min, fordelt på minst to
uttak.
Kapasitet på privat vann- og avløpsanlegg er ikke kjent. Dermed forutsettes det at plan for
vannforsyning og slokkevann utarbeides i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak.

6.13 Fagkyndig naturfarevurdering

Selve planområdet omfattes av
aktsomhetsområder for snøskred,
steinsprang og flomsone for Q200-årsflom
med klimapåslag (se kap. 5.15). På
bakgrunn av kartleggingen er det utarbeidet
en fagkyndig vurdering av naturfarene i
planområdet (se Vedlegg 3.21). store deler
av områdene som omfattes av
aktsomhetsområder for skredfare er tiltenkt
som byggeområder. Det er som følge av
dette oppstått behov for å undersøke disse
områdene nærmere for å avgjøre om
bygging kan forekomme. Flomsonen
omfatter rv. 426 og deler av den planlagte
internvegen i området. Konsekvensene ved
en Q200-årsflom er som nevnt midlertidige
og håndterbare. I den fagkyndige
vurderingen er det lokalisert et fareområde
for ras- og skredfare som ikke inngår i NVEs
skredkart. Dette fareområdet indikerer fare
for steinsprang med nominell sannsynlighet
over 1/5000 (S3). Planområdet vurderes
ikke for å være utsatt for andre skredfarer
som jord- og flomskred, snø- og sørpeskred
eller flomfare. Det er steinsprang som er
dimensjonerende skredfare. De nye
fareområdene kan ikke bebygges før det er
utført opprydning av løse steinblokker og eventuelt sikringsarbeid i henhold til den fagkyndige
vurderingen.

6.14 Avbøtende tiltak, risiko og sårbarhet
I tillegg til naturfarevurderingen og dens forslag til avbøtende tiltak viser gjennomgang av
øvrig farlige forhold og uønskede hendelser at risikonivået er mulig å kontrollere.
Tabellen under gir oversikt over forslag til tiltak i planen som vil kontrollere risikonivået til de
registrerte situasjonene.

Uønsket hendelse Tiltak i plan
Radon Ivaretas i henhold til den til enhver tid

gjeldende tekniske forskrift.
Høyspent Regulere tilstrekkelig sikringssone rundt

høyspentlinjen som forbyr bygging.

Risiko- og sårbarhetsanalyse legges ved planforslaget som eget vedlegg (vedlegg 3.19)

Figur 24: Fareområder fra den naturfarevurderingen.
Utsnitt av Figur 26 fra rapporten. Kilde: Skrid AS.
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6.16 Rekkefølgebestemmelser 
 

• §4 1: samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal være ferdigstilt og godkjent 
frem til aktuelt byggeområde før det gis brukstillatelse.  

• §4.2: Før det gis tillatelse til tiltak, skal det dokumenteres at bebyggelsen er sikret 
forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt 
slokkevann. 

 
 
7 KONSEKVENSUTREDNING 
 
Det er gjort en vurdering etter forskrift om konsekvensutredninger i forbindelse med oppstart 
av planarbeidet. Det vurderes at endringene er i samsvar med overordnede planer og ikke 
har vesentlige virkninger verken i eller utenfor planområdet. Planetaten i Eigersund har med 
dette som utgangspunkt besluttet at planforslaget ikke krever behandling etter forskrift om 
konsekvensutredninger.  
 
 
8 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
Planforslaget utløser som beskrevet ikke krav til konsekvensutredning. Likevel er det 
nødvendig å belyse planens virkninger. Dette gjøres gjennom å beskrive slik som følger, uten 
å tallfeste eller vekte konsekvensene slik som i en konsekvensutredning. 
 
8.1 Virkninger i forhold til overordnede planer 
 
Regionalplan for samordnet arealbruk og transport i Dalane 2019-2030 
 
I kap. 4.1, som omhandler regionalplan for Dalane, gjengis et hovedmål og 6 delmål fra 
planen. Hovedmålet samt 3 delmål anses å være relevante for detaljreguleringsplanen for 
forskningsfjøs og dyrevelferd Gnr. 114, Bnr. 1 m. fl. - Nese. 
 
Hovedmål: «I Dalane er det attraktivt å bo, arbeide, drive næring og reise.» 
Det må sies at planforslaget anses å gjøre regionen Dalane og byen Egersund mer attraktiv 
å bo og drive næring i. Regionen har lange og stolte tradisjoner for hardfør drift i landbruket 
og det er attraktivt å ønske å videreutvikle denne næringen. Planforslaget innebærer at man 
potensielt vil kunne få gode kompetansearbeidsplasser i regionen innen et spesifikt 
forskermiljø. Folk som innehar den relevante utdanning og kompetansen vil regne regionen 
og kommunen som et attraktivt sted å bo og drive næring.   
 
Delmål 4: «Verdifulle natur-, kultur- og landbruksområder blir tatt vare på for langsiktig bruk 
og vern.»  
Planforslaget legger opp til utvidet næringsmulighet innenfor landbruk i planområdet. 
Samtidig frigjør den øvrig areal til LNFR, som i gjeldende plan er regulert til 
steinbrudd/fyllingsområde. Området har tidligere vært regulert til LNFR slik som 
omkringliggende områder også er i dag. steinbrudd/fyllingsområde med aktivitet i opptil 10 år 
før området er ment tilbakeført til landbruksområde når dette er «brukt opp». Nå foreligger 
det en plan forattraktive muligheter til å benytte området, til tross for at uttaket av stein ikke er 
utført. Hensikten har alltid vært å bruke og videreutvikle området til landbruk. Planforslaget 
passer godt overens med prinsippet «vern gjennom bruk». Med dette menes at landbruket 
og kulturlandskapet holdes best i hevd ved at det er i bruk og driftes. Motsetningen til vern 
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gjennom bruk er å bruke virkemidler som vern eller fredninger, man da kan landbruket 
forfalle fordi det ikke blir attraktivt og lønnsomt.  
 
Delmål 5: «Utvikling av næringslivet skjer gjennom styrking av eksisterende virksomheter og 
ved å skape nye arbeidsplasser i regionen.»  
Dette delmålet er svært relevant for planforslaget. Det finnes allerede et forskningsfjøs i 
området som ønskes inkludert i den nye reguleringsplanen. Bakgrunnen for planforslaget er 
nemlig dette forskningsfjøset, og et ønske fra aktørene bak det å utvide og videreutvikle dette 
med flere nye forskningsfjøs. Dette vil derfor være en styrking av eksisterende virksomheter. 
Denne virksomheten har allerede delvis lyktes med sin satsing og har allerede medført nye 
arbeidsplasser. En vesentlig utvidelse slik planforslaget legger opp til vil derfor bidra med 
ytterligere arbeidsplasser.   
 
Delmål 6: «Regionen er rustet for å håndtere et varmere, våtere og villere klima» 
Planforslaget bidrar til å oppfylle målsetninger innen klima og miljø. Problemene og 
utfordringene som forskningsfjøsene forsøker å løse dreier seg nemlig i stor grad om 
utfordringer knyttet til klima og miljø. Resultatet av arbeidet ved forskningsfjøsene vil bidra til 
å fremstille mat fra fôr på en mer effektiv måte. Dette regnes som en utfordring i fremtiden 
fordi det vil kunne oppstå knapphet på dyrefôr og andre ressurser på grunn av klima- og 
miljøutfordringer, overforbruk og nedbygging av matjord. Resultatet av forskningen vil 
forhåpentligvis kunne effektivisere landbruket og bedre ruste regionen, så vel som i resten av 
landet, for å håndtere et varmere, våtere og villere klima.  
 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 
 
I kap. 4.2 nevnes målene i Kommuneplanens samfunnsdel som i stor grad har 
sammenfallene mål med regionalplan Dalane, men er ytterligere spesifisert i denne planen. 
Målene tar opp temaer som for eksempel verdiskapning og næringsutvikling og by- og 
sentrumsutvikling, som er relevant for planforslaget. Planforslaget vurderes å være i tråd 
med de relevante målsetningene innenfor temaene som er gjengitt i kap. 4.2.  
 
 
Kommuneplanens arealdel 
 
Aktuelle bestemmelser i kommuneplanens arealdel er gjengitt i kap. 4.2. Planforslaget har 
forsøkt å hensynta intensjonen bak §9.1 ved at bebyggelsen ikke skal plasseres i 
jordbruksareal, og at det ønskes å tilpasse forskningsfjøsene til kulturlandskapet. Det er ikke 
kjent at planforslaget påvirker prioriterte naturtyper. Det ble tidlig opprettet dialog med 
naturseksjonen ved miljøvernavdelingen hos statsforvalteren i Rogaland for å sørge for at 
bebyggelsen eventuelt ikke kommer i konflikt med biologisk mangfold. Dermed konkluderes 
det med at planforslagets intensjon er sammenfallene med intensjonene bak denne 
bestemmelsen (§9.1). 
 
 
8.2 Stedets karakter, estetikk og landskap 
 
Nærområdet rundt planområdet har et sterkt landbrukspreg. Aktiviteten som planforslaget 
ønsker å tilrettelegge for, må sies å være i tråd med stedets karakter. Konsekvensene ved at 
planforslaget eventuelt realiseres vil ikke indikere et overordnet ønske om å bryte med 
dagens landbrukspreg. I stedet anses  forslaget å illustrere et ønske om å satse på fornying 
og videreutvikling av stedets eksisterende karakter.  
 
Forslagsstiller ønsker utbygging med en bebyggelse som står i stil til eksisterende 
driftsbygninger i området. På den måten forholder planforslaget seg til dagens byggeskikk. 
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Byggene vil ha saltak, og normale byggematerialer som tre, betong og stål. Det vurderes at 
planforslaget ikke bryter med gjeldene utbyggingsmønster i området i særlig stor grad, og at 
det dermed ikke bør være estetiske motforestillinger til planforslaget og hvordan det er 
tilpasset landskapet.  
 
 
 
 
 
 
8.3 Landbruk 
 
Byggeområdene vil beslaglegge arealer som i kap. 5.2 og 5.7 betegnes som dyrka mark. 
Arealene langs rv. 426, lengst nord i planområdet bevares. Likevel vil noe fulldyrka jord og 
noe innmarksbeite i dalen like sør for det eksisterende forskningsfjøset bygges ned. Den 
gode matjorda er et resultat av en liten utfylling som har skjedd i tråd med eksiterende 
reguleringsplan. Utfylling må likevel sies å være beskjeden i forhold til hva reguleringsplanen 
egentlig legger opp til. Områdene beregnes til å være om lag 7 dekar med fulldyrka jord og 5 
dekar med innmarksbeite. Denne matjorda vil bygges ned som følge av planforslaget, men 
all brukbar matjord vil omdisponeres internt på samme eiendom for å forbedre jorda der. I 
tillegg vil noe jord brukes til å le fyllinger og liknende internt i planområdet.  
 
Reguleringsplanens byggeområde er et landbruksformål og området vil inneholde et fjøs som 
vil drive med matproduksjon i tillegg til forskningsaktivitet. I tillegg er intensjonen med 
planforslaget å bidra til effektivisering av matproduksjon i møte med klima- og 
miljøutfordringer, overforbruk og nedbygging av matjord.  
 
Den foreslåtte utbyggingen vil medføre noe nedbygging av matjord. Dette er i utgangspunktet 
ikke ønskelig, selv når jorda slik som i dette tilfellet kan omdisponeres et annet sted på 
eiendommen. Likevel anses denne utbyggingens plassering å være svært logisk. De nye 
fjøsene etableres sammen med allerede etablert virksomhet i stedet for å beslaglegge 
fullstendig nye området til en slik aktivitet. Samtidig er det ved slik virksomhet nødvendig å 
befinne seg i et landbruksområde for å drive forskningsfjøset, på grunn av behov for 
spredearealer for å kvitte seg med møkk fra driften. Matjord rett rundt byggeområdene vil 
ikke bli ødelagt eller punktert som følge av den planlagte driften i planområdet, men i stedet 
vil det tilrettelegges for å bedre tilgjengeligheten og brukbarheten av landbruksområdene 
rundt. Aktiviteten som vil foregå i byggeområdet og aktiviteten i landbruksområdene rundt vil 
altså forenes godt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Detaljreguleringsplan for forskningsfjøs og dyrevelferd Gnr. 114, Bnr. 1 m.fl. - Nese 
Planbeskrivelse 
 

Side 33 av 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4  Forholdet til kravene i naturmangfoldloven 
 
Planforslaget er et langt mer skånsomt alternativ enn hva gjeldene plan legger opp til når det 
kommer til naturverdiene og viltinteressene i planområdet som presenteres i kap. 5.5. 
Hovedårsaken til dette er at det foreslåtte planområdet er vesentlig minsket i forhold til 
gjeldene reguleringsplan. Samtidig regnes den foreslåtte utbyggingens fysiske inngrep som 
mer skånsom mot naturen enn hva et steinbrudd/fyllingsområde regnes for å være. Området 
for utbygging er vesentlig minsket i forhold til gjeldene reguleringsplan først og fremst fordi 
det ikke er samme behov for areal, men også for å hensynta innspill fra Statsforvalteren i 
Rogaland ved å skåne myrområdene sør i det varslede planområdet. Det er påpekt at disse 
myrområdene har en mulig verdi som næringssøksområde.  Viltområde Nokkåsen strekker 
seg inn i deler av planområdet hvor det reguleres til LNFR. Det er ikke kjent at planforslaget 
vil få konsekvenser for biologisk mangfold, verdifull vegetasjon eller andre økologiske 
funksjoner. 
 

Figur 25: Sammenstilling av planforslaget og gjeldene 
reguleringsplan. Figuren viser at planområdets størrelse blir 
langt mindre og dermed mer skånsomt for omgivelsene. 
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8.5 Trafikkforhold

Planforslaget ansees ikke å medføre vesentlige konsekvenser for trafikksikkerheten i
området. Planforslaget innebærer sannsynligvis ikke en økning i trafikkmengde i forhold til
hva gjeldene plan tilrettelegger for. Avkjørselen som allerede er etablert og godkjent av
vegmyndighet og ivaretar trafikksikkerheten for brukerne av det nye foreslåtte planområdet
på en like tilfredsstillende måte som dagens forskningsfjøs. Avkjørselen videreføres dermed,
og tegnes inn i plankartet slik den er etablert i dag.

8.6 Rekreasjonsbruk

Utbyggingen av planområdet vil gjøre området mer tilgjengelig. Store deler av området er i
dag utmark, ikke ment for eller tilrettelagt for noen form for allmenn ferdsel. Planforslaget
innebærer at det opparbeides en ny funksjonell adkomstveg opp i området og dette vil bedre
tilgjengeligheten til eventuelle frilufts- og rekreasjonsområder i nærområdene rundt
betraktelig.
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8.7 Energibehov 
 
Utviklingen i samfunnet generelt dreier i en retning mot at mer og mer elektrifiseres, og 
dermed øker også forbruket vårt. Flere initierer nå økt bruk av automatisering og elektrisitet i 
landbruket, gjerne i kombinasjon med solenergi. Dette kan føre til økende forbruk og 
etterspørsel på energi også i landbruket. Elektriske drivlinjer på maskiner, kjøretøy og utstyr 
medfører at kapasiteten på det offentlige nettet generelt sett bør økes på sikt. Denne 
prosessen er allerede i gang i Eigersund. Både fordi det bygges nye boliger, boliger fornyes 
og forbruket øker, men også fordi man utvikler landbruket i området.  
 
Forskningsfjøsene på Nese kobles til det offentlige strømnettet. Dette anses ikke å ha 
vesentlig betydning fordi det ikke krever noen store investeringskostnader på nåværende 
tidspunkt. Det tenkes heller ikke å medføre betydelige kostnader til drift og vedlikehold. Det 
eksisterende nettet i området har tilstrekkelig kapasitet. 
 
 
8.8 ROS 
 
Som beskrevet i kap. 6.13 er skredfaren i området fagkyndig utredet. Det ingen momenter 
fra denne utredningen  som krever videre utredning eller avbøtende tiltak. Aktuelle 
fareområder kan enkelt ryddes eller sikres i henhold til rapporten. Støyproblematikk, ras- og 
skredfare, flomfare og fare ved høyspenningsanlegg er avklart og foreligger i planforslaget. 
Den prosjekterte, godkjente og allerede ferdig etablerte avkjørselen fra rv. 426 er i henhold til 
gjeldene krav i håndbok N100 (se kap. 4.5). Trafikksikkerheten er dermed godt ivaretatt og 
avkjørselen reguleres slik den er etablert i planforslaget. 
Utover fagvurderingen er det utarbeidet en egen ROS-analyse som ligger vedlagt 
planforslaget. Se også kap.5.15 og 6.14. I hovedsak vil utviklingen av eiendommen foregå 
over det allerede regulerte steinbrudd/fyllingsområdet som er hjemlet i gjeldende plan. 
Det er få direkte faremomenter knyttet til området ettersom de aktuelle faresonene ikke går 
innover de ønskede byggeområdene. Alle risikovurderte forhold er ved behov gitt avbøtende 
tiltak. 
 
 
 
8.9 Interessekonflikter 
 
Flere parter har fått anledning til å uttale seg om hvordan de stiller seg til planforslaget i 
oppstartsvarselet. En av interessene i planområdet dreier seg om steinforekomstene som 
finnes i området, og dette belyses i DMFs innspill (se Vedlegg 3.7). DMF påpeker at det må 
gjøres rede for om disse forekomstene er utnyttet. Dette er en ressurs etterspurt i regionen til 
bygg og anleggsvirksomhet. Planområdet er regulert for utnyttelse av disse forekomstene i 
dag.  
 
En annen interesse i området er interessene for naturverdiene i området. Dette kommer frem 
i innspillet fra Statsforvalteren i Rogaland. Naturseksjonen ved miljøvernavdelingen fraråder, 
i sitt innspill til oppstart av planarbeid, at sprengningsarbeid i området av hensyn til 
hekkeområde til en sensitiv dyreart. Denne frarådingen motstrider med gjeldene regulering i 
området som er steinbrudd/fyllingsområde. Dette vil innebære langt mer omfattende og 
kontinuerlig sprengningsarbeid enn hva planforslaget legger opp til. Bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel er på linje med statsforvalterens innspill ved at man i §9.1 
presiserer at tiltak ikke skal være i konflikt med biologisk mangfold.  
 
Forslagsstiller som allerede har etablert et forskningsfjøs i nærheten av planområdet, vil 
videreutvikle og utvide driften. Det mest naturlige for forslagsstiller er å se på hvilke 



Detaljreguleringsplan for forskningsfjøs og dyrevelferd Gnr. 114, Bnr. 1 m.fl. - Nese 
Planbeskrivelse 
 

Side 36 av 35 

muligheter som er i nærområdet. Dersom ønsket er å satse på forskningsfjøs i dette 
området, så vil dette neppe la seg kombinere med et steinbrudd/fyllingsområde. I forbindelse 
med utarbeidelse av planen er det vurdert at det vil være mulig å etablere forskningsfjøsene i 
planområdet og samtidig bevare viktige landskapsområder slik som myrområdene i sør. 
Myrområdene som inngår i planområdet, ligger utenfor de nye byggeområdene og reguleres 
dermed til LNFR-formål på lik linje med kommuneplanen, slik at det bevares på best mulig 
vis.  
 
 
8.10 Avveining av virkninger 
 
Samlet sett anses planforslaget til detaljreguleringsplan for forskningsfjøs og dyrevelferd Gnr. 
114, Bnr. 1 m.fl. – Nese å medføre større fordeler enn ulemper. Det er ikke avdekket store 
uhåndterbare konsekvenser eller konflikter. Utover det som er beskrevet i kap. 8.9 er det ikke 
fremkommet andre konflikter eller interessemotsetninger i planarbeidet som vil få 
konsekvenser for gjennomføring. Planforslaget vurderes å være godt balansert, der de fleste 
hensyn blir ivaretatt.   
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9 INNKOMMNE INNSPILL 
 
Etter varsling om oppstart av planarbeidet kom det inn 3 innspill, og etter en anmodning om 
en ytterligere avklaring kom enda et innspill. Alle 4 innspillene kom fra myndigheter og er i sin 
helhet vedlagt planbeskrivelsen (se Vedlegg 3.7, 3.8, 3.9 og 3.11).  
 
9.1 Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), 07.01.2022 
 
I uttalelsen fra DMF gjengis det at det i gjeldene reguleringsplan, reguleringsplan for 
steinbrudd/fyllingsområde Lomeland gnr. 114, bnr. 1 og 2, er planlagt en uttaksperiode på 10 
år, og at når denne er ferdig vil området bli tilbakeført til jordbruksområde som vil styrke 
driftsgrunnlaget for gården.  
 
Videre påpekes det at det ikke fremgår i oppstartsvarselet at ressursene som skulle tas ut i 
tiårsperioden er tatt ut. DMF mener det bør redegjøres for om disse ressursene er ferdig tatt 
ut og i tråd med intensjonen i gjeldene plan før området båndlegges ytterligere for annen 
bruk.   
 
Kommentar: I kap. 2 forteller man bakgrunnen for prosjektet. Her kommer man inn på noen 
av årsakene til at det planlagte uttaket ikke har blitt gjennomført. Man har allerede etablert et 
forskningsfjøs like i nærheten av det planlagte steinbruddet/fyllingsområdet, og man ønsker i 
stedet å utvide denne virksomheten med ytterligere forskningsfjøs og innlemme det 
eksisterende forskningsfjøset i den nye reguleringsplanen. I tillegg beskrives det ytterligere 
kap. 8.1 med henvisning til kap. 4.2 hva som er intensjonen i kommuneplanens arealdel for 
LNFR-områder, slik som området opprinnelig er. Man anser ikke at dagens regulering er like 
skånsom mot det biologiske mangfoldet i området som det planforslaget er. Det er også 
ytterligere forklart i kap. 8.4, fig. 26 og kap. 8.9 hvordan planforslaget vil hensynta 
naturverdier og være mer skånsomt for biologisk mangfold og naturen i planområdet enn hva 
aktiviteten fra gjeldene reguleringsplan vil være.  
 
I innspillet fra statsforvalteren i Rogaland (se kap. 9.3) har man også påpekt at naturverdier 
må hensyntas. Det påpekes at myrdraget i planområdet potensielt vil kunne være gode 
næringssøkende områder for sensitive arter som har hekkelokalitet i området. Det forutsettes 
fra miljøvernavdelingen at planforslaget ikke medfører sprengningsarbeid. Et 
steinbrudd/fyllingsområde vil kunne medføre langt mer omfattende og kontinuerlig 
sprengningsarbeid enn planforslaget potensielt vil kunne medføre, og det illustrerer kanskje 
hvor ulogisk et steinbrudd/fyllingsområde her muligens er. 
 
 
9.2 Norges vassdrags- og energiforbund (NVE), (05.01.2022) 
 
I NVEs konkrete innspill presiseres det at det stilles krav til tilstrekkelig sikker byggegrunn før 
ny utbygging i plan- og bygningsloven §28-1. Disse kravene konkretiseres ytterligere i 
byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 7.  
 
Ved siste plannivå må det være avklart at tiltak kan gjennomføres med tilstrekkelig sikkerhet. 
Innenfor planområdet er det merket av flere aktsomhetsområder for skred i bratt terreng. 
Deler av området ser ut til å berøre faresone for flomfare. Planarbeidet må ta hensyn til 
kraftledningen som går gjennom området og som ENIDA AS eier.  
 
Kommentar: Før byggeområdene skal utbygges skal det sikres tilstrekkelig sikker 
byggegrunn. Dette sikres ved å gjøre masseutskiftinger der det finnes organiske masser, og 
erstatte det med stedlige mineralske masser fra planområdet. Området og byggegrunnen vil 
kunne opparbeides med stedlige masser da steinen og fjellet i planområdet har god kvalitet 
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og bæreevne. Disse steinressursene er nemlig det som i sin tid gjorde området egnet til 
steinbrudd, og er bakgrunnen for at området er regulert til steinbrudd/fyllingsområde. 
Myrområdene som regnes å være den minst faste grunnen i området vil ikke bebygges, men 
i stedet bevares. 
 
Aktsomhetsområdene for skred i bratt terreng og flomfare er beskrevet i kap. 5.15, i tillegg 
nevnes kraftledningen til Enida AS i kap. 5.13. Som beskrevet i kap. 6.13, så er det 
utarbeidet nye fareområder for skred i den fagkyndige naturfarevurderingen. Disse 
fareområdene i tillegg til det elektromagnetiske feltet rundt høyspentlinjen innarbeides i 
reguleringsbestemmelsene og tegnes inn i plankartet som fareområder. Fareområdene for 
ras- og skredfare kan ikke bebygges før opprydning og sikringstiltak i henhold til rapporten 
fra den fagkyndige vurderingen er utført. 
 
 
9.3 Statsforvalteren i Rogaland, (11.01.2022 og 28.01.2022) 
 
Statsforvalteren i Rogaland viser i sin vurdering til en tidligere tilbakemelding på et spørsmål 
fra Eigersund kommune før planen ble varslet. Her uttaler statsforvalteren at planforslaget 
ikke nødvendigvis er i vesentlig konflikt med de nasjonale ansvarsområdene de er satt til å 
ivareta, men med gitte forbehold. Her legges det vekt på at saken gjelder et helt konkret og 
spesielt næringsbehov og at det er etablert liknende virksomhet i området fra før.  
 
I merknadene til plandokumentene som er oversendt i oppstartsvarselet nevnes det at det er 
registrert hekkeområde for en sensitiv art i området. Det bes om at man tar kontakt med 
naturseksjonen i miljøvernavdelingen. Plankonsulent tok kontakt med naturseksjonen via e-
post 26. januar 2022 (se Vedlegg 3.10) for å avklare problemstillingene angående 
hekkeområdet. Dette besvares av naturseksjonen i Vedlegg 3.11. Negative påvirkninger av 
planforslaget vil eventuelt gjelde tap av gode næringssøksområder, slik som myrdraget 
planområdet potensielt kan være. Det forutsettes at arbeidene med planforslaget ikke 
medfører sprengningsarbeid eller helikopterflyging. 
 
Videre nevnes det i statsforvalterens innspill at planområdet omfattes av et større viltområde, 
knyttet til rådyr. Som en del av vurderingen av konsekvenser planen får, bør vegetasjonen og 
verdien av området som viltområde vurderes av fagkyndige. Samtidig nevnes det under 
naturverdier at planområdet ligger nært opptil og i nedbørsfeltet til Hellelandselva og 
Kvålsvatnet. Det vil være viktig i det videre planarbeidet å vurdere om gjennomføringen av 
planen kan forringe miljøkvaliteten i vassdraget og eventuelt sette avbøtende tiltak for å 
hindre dette. 
 
Planområdet er i hovedsak ikke opparbeidet, og det blir viktig å finne gode løsninger for 
håndtering av overskuddsmasser, særlig matjord.  
 
Planområdet ligger i et skogkledd småkupert område med begrenset bebyggelse. 
Bjerkreimvassdraget ligger i nærheten som et viktig landskapsområde. Store landbruksbygg 
kan gi uheldige landskapsvirkninger. Plassering og høyde på bygninger vurderes slik at 
landskapsvirkningen blir så liten som mulig. 
 
Det er registrert flere aktsomhetsområder for skred, utfordringer med overvann og faresone 
for flom innenfor planområdet. Det vises til uttalelse fra NVE. 
 
Tilkomsten til planområdet vil være via rv. 426. Trafikksikkerheten ved av- og påkjøring vil 
være viktig i det videre planarbeidet.   
 
Kommentar: Etter innspill fra statsforvalteren ønsker man ikke å fylle igjen myrområdet som 
nevnes av naturseksjonen. Dette tenkes bevart og inkluderes dermed ikke i planområdet 
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lenger. Områdene vil dermed ha en regulering som LNFR-område og kan dermed fortsatt 
fungere som næringssøksområder. Myrene vil også tilføre en svært nyttig fordrøyningseffekt 
på overvann fra nærområdet.  
 
At man forutsetter at arbeidene ikke medfører sprengningsarbeid oppleves som urimelig og 
man undrer over om man er klar over at området er regulert til steinbrudd/fyllingsområde i 
gjeldene plan. Ved opparbeidelsen av vegen kan man bli nødt til å utføre noe 
sprengningsarbeid for at den skal få tilfredsstillende kvalitet. Det samme kan man bli nødt til 
ved opparbeidelsene av tomtene i byggeområdet.  
 
Vegetasjonen og verdien av området som viltområde er ikke vurdert av fagkyndige. 
Planområdet ligger i helt ved enden av det aktuelle viltområdet, og de resterende områdene 
påvirkes ikke av planforslaget i noen særlig grad. Planområdet er også vesentlig mindre enn 
det som ble varslet i oppstartsvarselet, og dette vil selvsagt ha betydning for hvorvidt man 
vurderer at det er nødvendig at dette vurderes av fagkyndig. 
 
Man finner gode løsninger for massehåndtering ved opparbeidelsen av området. Alle fyllinger 
av stein skal jordkles for å tilpasses nærområdet. 
 
Lanbruksbygningene som skal bygges i planområdet vil være i tråd med byggeskikken i 
området for øvrig. Omkringliggende fjell/dalside medfører at det ikke blir silhuetteffekter fra 
alle retninger. 
 
Aktsomhetsområdene for skred og fareområde for flom innarbeides som hensynssoner med 
tilhørende bestemmelser i planen. Dette hindrer utbygging i disse områdene, men mindre 
områdene klareres for det. Utfordringer med overvann løses på egen grunn. 
 
Tilkomsten til planområdet fra avkjørselen fra rv. 426 er prosjektert, godkjent av Statens 
vegvesen og etablert i henhold til prosjektert løsning. Denne løsningen tilfredsstiller også 
kravene i gjeldene håndbok N100 med klar margin (se kap. 4.5), og man har vurdert at 
trafikksikkerheten dermed er godt ivaretatt.  
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