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Høringssvar - Oppstartsvarsel plan-ID 20100002 detaljregulering 
forskningsfjøs og dyrevelferd gnr. /bnr. 114/1 Eigersund kommune 

Vi viser til oversendelse mottatt 06.12.2021 hvor det blir varslet om oppstart av planarbeid for 
detaljregulering av forskningsfjøs og forskingsaktivitet innen dyrevelferd, kvalitet og bærekraft på 
gnr. /bnr. 114/1 m.fl. i Eigersund kommune.  
 
Planen skal legge til rette for etablering av forskningsfjøs med naturlig tilhørende tekniske 
installasjoner. Det planlegges et bygg per tomt og inntil fire tomter. I kommuneplan er området 
avsatt til råstoffutvinning og LNF-formål, og innenfor planområdet er det i dag en reguleringsplan for 
masseuttak. I planinitiativet til ny plan vurderes området regulert til landbruksformål i kombinasjon 
spredt næringsbebyggelse eller LNFR-formål med andre angitte hovedformål i kombinasjon med 
spredt næringsbebyggelse.  
 
Det er vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning (KU). Det skal utarbeides risiko- 
og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).  
 
Det er etablert et forskningsfjøs innenfor planområdet i dag og det er derfor ikke mulig å 
gjennomføre eksisterende reguleringsplan for masseuttak i området.  
 
Vår vurdering 
Vi har tidligere gitt følgende tilbakemelding (et utdrag) på spørsmål fra Eigersund kommune før 
planen ble varslet: 
 
«Lokalisering av et slikt tiltak innenfor det aktuelle reguleringsområdet kommer ikke nødvendigvis i 
vesentlig konflikt med de nasjonale ansvarsområdene som vi er satt til å ivareta, gitt at bygningen gis en 
fornuftig avgrensing og skånsom lokalisering, i nær tilknytning til den eksisterende. I denne vurderingen 
har vi lagt vekt på at saken gjelder et helt konkret og spesielt næringsbehov og at det er etablert lignende 
virksomhet i området fra før.» 
 
Med bakgrunn i de oversendte plandokumentene har vi nå følgende merknader til planen: 
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Naturverdier 
Det er registrert hekkeområde for en sensitiv art i området som kan blir negativt berørt av planen. Vi 
ber om at dere tar kontakt med naturseksjonen ved miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i 
Rogaland for nærmere informasjon. 
 
Planområdet er omfattet av et større viltområde (Nokkåsen) med lokal verdi. Det er rådyr knyttet til 
viltområdet. Registreringen er av eldre art. Som en del av vurderingen av konsekvenser planen får, 
bør vegetasjonen og verdien av området som viltområde vurderes av fagkyndige. Dette gjelder selve 
planområdet og planområdets funksjon i det større viltområdet.  
 
Planområdet ligger nært opp til og i nedbørsfeltet til Hellelandselva og Kvålsvatnet. Under 
opparbeidelsen av området og påfølgende drift kan dette føre til partikkelavrenning til vassdraget. 
Det vil være viktig i det videre planarbeidet å vurdere om gjennomføring av planen kan forringe 
miljøkvaliteten i vassdraget og eventuelt sette avbøtende tiltak for å hindre dette.  
 
Massehåndtering 
Planområdet er i hovedsak ikke opparbeidet. Det er jordbruksareal innenfor planområdet, og ved 
opparbeidelse kan det bli et masseoverskudd. I det videre planarbeidet blir det viktig å finne gode 
løsninger for håndtering av overskuddsmasser, særlig matjord. For eksempel kan stein- og 
fjellmasser gjenbrukes innenfor planområdet i forbindelse med terrengbearbeidingen.  
 
Landskap 
Planområdet ligger i et skogkledd småkupert område med begrenset bebyggelse. 
Bjerkreimsvassdraget ligger i nærheten som et viktig landskapsområde. Etablering av flere store 
landbruksbygg i området kan gi uheldige landskapsvirkninger og bli et fremmedelement i et ellers 
mindre berørt område. Det blir derfor viktig i det videre planarbeidet å vurdere plassering og høyde 
på bygninger slik at landskapsvirkningen i nærområdet og i et større område blir så liten som mulig. 
 
Samfunnssikkerhet og ROS-analyse  
Det er registrert flere aktsomhetsområder for skred innenfor planområdet. Videre kan det være 
utfordringer med overvann i området og deler av planområdet kan bli berørt av faresone for flom. Vi 
viser ellers til uttale fra NVE. 
 
Tilkomsten til planområdet vil være via Rv 426. Trafikksikkerheten ved av- og påkjøring vil være viktig 
i det videre planarbeidet. 
 
Dette er tema som må tas inn i ROS-analysen, samt at planen må sikre på en juridisk bindene måte 
at nødvendige tiltak som kommer fram av ROS-analysen blir gjennomført.  
   
 
Med hilsen 
 
Marita Skorpe Falnes 
plankoordinator 

  
 
Rune Lian 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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