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Detaljregulering for boliger og naust Raudstøbakken, Hovland - 1. 
gangsbehandling 
 

Sammendrag: 
Eigersund kommune har fått inn forslag til reguleringsendring av 19770003, detaljregulering for 
boliger og båthus Raudstøbakken, Hovland, der en ønsker å legge til rette for etablering av 4-6 nye 
båthus i forlengelsen av det eksisterende båhusmiljøet i området. Reguleringsendringen omfatter 
også etablering av adkomst og parkering for båthusene, og en privat parkeringskjeller for 
boligeiendommen gnr/bnr 8/92. For øvrig blir gjeldende reguleringsplan oppdatert etter nye 
standarder i kart og bestemmelser.  
 
Utvidelsen av byggeområde for båthus er delvis i strid med kommuneplanens arealdel da deler av 
området per i dag er avsatt til næringsvirksomhet, men utvidelsen hovedsakelig blir i 
ferdselsområde for sjø og konsekvensene for næringsområdet blir små. Statlige planretningslinjer 
for differensiert forvaltning av strandsonen sier generelt at presset på arealene er sterkt, og 
utbygging bør konsentreres til etablerte byggeområder, som det vurderes at en gjør i dette 
tilfellet. Ny utbygging skal unngås på arealer med betydning for natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 
landskap og andre allmenne interesser. Det vurderes at disse hensynene er tilstrekkelig ivaretatt i 
planforslaget. Kommunedirektøren anbefaler at Planteknisk utvalg vedtar å legge 
reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn og høring slik plandokumentene nå foreligger. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Forslag til detaljregulering for boliger og båthus Raudstøbakken, Hovland med plankart, 
bestemmelser og planbeskrivelse datert 08.07.2022 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på 
høring slik plandokumentene nå foreligger.  

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 19.09.2022 
 
PTU - behandling: 

Kommunedirektørens forslag enstemmig vedtatt. 
 



 
 
PTU-091/22 vedtak: 
 

 
Forslag til detaljregulering for boliger og båthus Raudstøbakken, Hovland med plankart, 
bestemmelser og planbeskrivelse datert 08.07.2022 legges ut til offentlig ettersyn og sendes 
på høring slik plandokumentene nå foreligger.  

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

Saksgang: 
Planteknisk utvalg avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ikke. 
 
 

Alternativt forslag til vedtak:  

Forslag til detaljregulering for boliger og båthus Raudstøbakken, Hovland med plankart, 
bestemmelser og planbeskrivelse datert 08.07.2022 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på 
høring med følgende endringer i: 

· Plankart: 
1.  

· Bestemmelser 
1.  

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 
 

1. Detaljregulering for boliger og båthus Raudstøbakken, Hovland – 1. gangsbehandling 
Vi har fått inn forslag til detaljregulering for boliger og båthus Raudstøbakken, Hovland, der en 
ønsker å legge til rette for etablering av 4-6 nye båthus og en privat parkeringskjeller. Planområdet 
ligger innenfor den svarte stiplede linjen i kartet under.  

http://www.eigersund.kommune.no/
http://bit.ly/1IywnuF


 
Figur 1 Planområdet 
2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan / kommunedelplan 
Planområdet er hovedsakelig avsatt til nåværende boligbebyggelse og en mindre del av felt IH3 
regulert til næring og ferdsel i sjø inngår også i planområdet. Kommuneplankartet viser videre at 
planområdet ligger innenfor hensynssone for flomfare i øst og støysone i vest.  
 
Til flomsonen følger bestemmelse 11-2 a). Til støysonen følger bestemmelse § 6.4 som sier at 
veileder T-1442 skal legges til grunn for vurderinger av støyforhold der det planlegges ny 
støyfølsom bebyggelse eller virksomhet. 

 
Figur 2 Utsnitt av kommuneplanen 
2.2 Reguleringsplan 



Planarbeidet omfatter endring av gjeldene planer 19770003-01 Strandsonen – Raudstøbakken (15-
2) og 19770003 - Del av Hovland sør Eigerøy (15-2). Arealformål og bestemmelser videreføres i stor 
grad. 
 

 
Figur 3 Gjeldende reguleringsplanstatus 
3. Varsel om regulering 
Det er sendt ut varsel om oppstart 19.01.2022 til grunneiere, naboer, statlige og regionale 
myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende og kommunens nettsider. Dette er så langt en kan se 
gjort i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.  
 
Fra Innhold/tema J/N/O/D 

Offentlige merknader 
Statsforvalteren i Rogaland Merknad O/D/N/J 

Rogaland Fylkeskommune Merknad D 

Kystverket Merknad O 

Fiskeridirektoratet Merknad O 

Statens vegvesen Merknad N 

Private merknader 
Kenneth Pedersen Dahl  Merknad O 

 
 

Innsendte merknader - Gjennomgang 
Fra Innhold/tema  Saksbehandlers 

vurderinger 

Offentlige merknader 
Statsforvalteren 
i Rogaland 

I henhold til pbl. § 1-8 gjelder et 
generelt byggeforbud i 
strandsonen. Statlig 
planretningslinje for 
differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjø gir 
utfyllende informasjon til pbl. § 
1-8. I den statlige 
planretningslinjen er Eigersund 
definert som en kommune i 
sone 2, andre områder der 
presset på arealet er stort. 
Området hvor det planlegges for 
nye naust har ikke særlig verdi 

O Tas til orientering.  



for hverken natur- eller 
kulturmiljø, friluftsliv eller 
landskap. Det er ikke tilgang til 
strandsonen for allmennheten i 
dag, da området er et etablert 
industriområde. Vi har derfor 
ingen vesentlige  merknader til 
at kommunen vil regulere areal 
til nye naust i dette området. 

 
Planleggingen av området må 
skje i tråd med føringer i 
gjeldende kommuneplan, blant 
annet når det kommer til 
størrelse og byggehøyder på 
naust. 

D For nye båthus 
legges det opp til et 
samlet maks BYA på 
390 m2 fordelt på 
mellom 4 til 6 
båthus. Dette gir 
størrelser mellom 
65 – 96 m2 per 
båthus som avviker 
fra størrelser som er 
angitt i 
kommuneplanen. 
For fastsettelse av 
størrelser og 
utforming av 
planlagte tiltak har 
man derfor sett til 
eksisterende båthus 
for fritidsbruk i og 
nær planområdet, 
og den fremtidige 
planlagte bruken. I 
det etablerte 
båthusmiljøet i 
Hovlandsviga og 
Nordra Bruviki er 
det stor variasjon i 
størrelser og 
høyder, og det er i 
dag flere båthus 
som har tilsvarende 
størrelser og større 
som det legges til 
rette for i 
planforslaget. 

Det bør legges opp til en 
restriktiv parkeringsdekning 
for bil, og god tilrettelegging for 
bruk av sykkel til og fra området. 
Utnyttelse og sambruk av 
parkeringskapasitet i tilknytning 
til allerede etablerte naust bør 
vurderes i sammenheng med 
behov 
for nye parkeringsplasser. 

J Det legges opp til 1 
parkeringsplass per 
båthus og 11 
sykkelparkeringsplas
ser i tilknytning til 
planlagte nye 
båthus. For 
eksisterende båthus 
og boligbebyggelse 
videreføres 
bestemmelsene slik 
de ligger i gjeldende 
plan.  

For å bedre tilgangen til 
strandsonen for allmennheten i 
området, bør det vurderes om 
deler av kailinjen kan reguleres 
til offentlig tilgjengelig areal. 

N Strandsonen ligger 
ikke i en naturlig 
forbindelse mellom 
områder hvor 
allmenheten kan 



ferdes eller 
oppholde seg. Hvor 
områdene ved 
Fuglodden har flere 
områder som kan gi 
allmennheten 
mulighet for 
opphold eller 
kontakt med 
vannlinjen og 
strandsonen, er 
industriområdene 
områder hvor det 
ikke er ønskelig for 
slik ferdsel og 
opphold. Det 
vurderes at det ved 
denne endringen 
ikke er 
forholdsmessig eller 
ønskelig å legge opp 
til dette i denne 
omgang. 

Det er funnet havnespy i 
nærheten av planområdet. Etter 
naturmangfoldloven § 6 gjelder 
en generell aktsomhetsplikt som 
sier at enhver skal opptre 
aktsomt og gjøre det som er 
rimelig for å 
unngå skade på 
naturmangfoldet i strid med 
målene i §§ 4 og 5. En 
tilsvarende aktsomhetsplikt 
gjelder også med tanke på risiko 
for spredning av fremmede 
organismer iht. § 18 i forskrift 
om fremmede organismer. I 
dette tilfellet må konsekvensene 
av tiltaket med tanke på 
spredning av 
fremmede organismer vurderes 
nøye. Dette gjelder ikke bare i 
anleggsperioden, men også etter 
at naustene er tatt i bruk. Vi 
minner ellers om at alle planer 
skal vurderes etter 
naturmangfoldloven §§ 
8 - 12, jf. § 7. 

J Havnespy er vurdert 
i planforslaget. Det 
er områder i 
nærheten hvor 
Miljødirektoratet 
anbefalte tiltak som 
kan gjennomføres 
av hver enkelt 
båteier og den 
generelle 
aktsomhetsplikten 
legges til grunn. 

Vi minner også om krav til 
utarbeidelse av ROS-analyse for 
alle planer, jf. pbl. § 4-3. 
Aktuelle tema å 
vurdere vil særlig være stormflo, 
inkludert bølgepåvirkning, og 
trafikksikker tilkomst til 
området. 

J Det er utarbeidet 
ROS-analyse og 
aktuelle tema er 
vurdert.  

Rogaland Fylkeskommune Fylkesrådmannen 
stiller spørsmål 
ved hvilken 
påvirkning en 
etablering som 
beskrevet i 

O Tas til orientering. 
Planforslaget 
medfører en 
begrenset virkning 
for havnearealer, 
ved at nye båthus 



planinitiativet vil 
få overfor bruken 
av havnearealet. 
Videre planarbeid 
bør 
sannsynliggjøre at 
etablering av en 
naustrekke ikke vil 
gi noen form for 
begrensninger på 
den virksomhet 
som området i dag 
er disponert til, for 
eksempel gjennom 
redusert areal til 
manøvrering eller 
ønsker om 
redusert støy. 

får adkomst fra 
nord. Dette avviker 
imidlertid ikke fra 
hvordan området 
benyttes i dag. 
Området som 
berøres er 
hovedsakelig 
manøvreringsareale
r og ikke arealer 
som nyttes til 
produksjon eller 
lagring. 

Tiltaket vurderes 
ikke å være 
konfliktfylt knyttet 
til allmenhetens 
tilgang til 
strandsonen i og 
med at kailinjen i 
dag utgjøres av 
næringsareal. Det 
kan ha en 
begrenset positiv 
effekt gjennom å 
bidra til skjerming 
av industriområde. 

O Tas til orientering.  

Fylkesrådmannen 
forutsetter at 
parkering 
begrenses. Det må 
vises hva som er 
grunnlaget for den 
parkeringsdekning 
som vises når 
planen sendes på 
høring. 

J Det legges opp til 1 
parkeringsplass per. 
Båthus og 11 
sykkelparkeringsplas
ser i tilknytning til 
planlagte nye 
båthus. For 
eksisterende båthus 
og boligbebyggelse 
videreføres 
bestemmelsene slik 
de ligger i gjeldende 
plan. 

Vi har ingen 
merknader til 
automatisk 
fredete 
kulturminner på 
land, men vi 
ønsker at det i 
planen tas med i 
retningslinjene at 
«selv om det pr. i 
dag ikke kjennes 
legalfredete 
kulturminner i 
planområdet, må 
eventuelle funn 
ved gjennomføring 
av byggetiltak 
straks varsles 

J Medtatt i 
planforslag, jf. 
bestemmelsene 4.2. 



Rogaland 
fylkeskommune, 
og alt arbeid 
stanses inntil 
vedkommende 
myndighet har 
vurdert/nærmere 
dokumentert 
funnet, jfr. Lov om 
kulturminner § 8, 
2. ledd.» 

Planen er også lagt 
fram for Stavanger 
Maritime museum 
som fagansvarlig 
for kulturminner i 
sjø. Stavanger 
Maritime museum 
uttaler: Stavanger 
maritime museum 
kjenner ikke til 
marine 
kulturminner 
innenfor 
planområdet for 
detaljreguleringen
. Det er kjente 
marine 
kulturminner i 
tilgrensende 
område i sjø. 
Dette inkluderer 
et stokkanker i 
Hovlandsviga (id. 
215495-1) og funn 
av keramikk, 
lysprisme og 
teglsteinsfragment
er (221477-1) 
lenger øst i 
Hovlandsviga, som 
tolkes som løsfunn 
relatert til skip. 
Hovlandsviga er 
oppmerket som 
ankringsplass i 
amtskartet fra 
1865. Dette gir 
indikasjoner på at 
det kan ha vært 
betydelig maritim 
aktivitet i 
planområdet og 
tilgrensende areal 
i sjø. På bakgrunn 
av 
potensialvurdering
en varsler vi at vi 
kommer til å kreve 
å få gjennomført 
marinarkeologiske 
undersøkelser når 
detaljreguleringen 

O Tas til orientering. 
Det er avtalt marine 
undersøkelser i 
September 2022.  



kommer på 
offentlig ettersyn. 

Kystverket Når det planlegges tiltak i sjø er 
det sentralt å ha fokus på 
maritim sikkerhet og at 
fremkommeligheten i farvannet 
blir ivaretatt. Det forekommer 
sjøtrafikk tett innpå 
planområdet. Kystverket gjør 
dermed oppmerksom på at 
brygger og kaier må være 
dimensjonert for å kunne tåle 
påkjenning av bølgeslag som 
følge av skipstrafikk. 
Kystverket gjør også 
oppmerksom på at tiltak som 
faller innenfor havne- og 
farvannslovens 
bestemmelser skal godkjennes 
av havnemyndighet. 

J Bestemmelse 7.1 
spesifiserer at 
båthusene må 
dimensjoneres slik 
at de tåler 
belastningen av 
bølger/strømmer 
som skapes av 
skipstrafikken i 
havnebassenget. 
Medtatt 
bestemmelse om 
tiltak etter havne- 
og farvannsloven, jf. 
§4.1.  

Fiskeridirektora
tet 

Det er mye båttrafikk, også 
fiskefartøyer, og virksomhet 
relatert til fiskeriene i det nære 
farvannet. Det er ellers ikke 
registrert øvrige spesielle fiskeri- 
og havbruksinteresser innenfor 
antydet planområdet 

O Tas til orientering. 
Planlagte tiltak er en 
utvidelse av 
eksisterende bruk i 
området og nye 
båthus er plassert 
og utformet slik at 
de ikke skal komme 
i konflikt med øvrig 
båttrafikk i 
området. 

Dersom man skal sikre seg at 
marint biologisk mangfold 
generelt sett ikke skal berøres 
negativt, må det i minst mulig 
grad foretas inngrep som 
arealbeslag, sprenging, mudring, 
utfylling og utslipp i sjø. Egg, 
larver og tidlige stadier av fisk og 
skalldyr og fisk og skalldyr som 
gyter, beiter og lever i grunne 
sjøområder vil kunne være 
svært følsomme ovenfor støy, 
trykkbølger,  
partikkelspredning/utslipp/oppvi
rvlet masse og forurensning, og 
det er viktig at de tilbys best 
mulig miljøforhold og 
livsbetingelser. For generelt å 
unngå negative konsekvenser i 
størst mulig grad for 
det marine miljø, bør eventuelle 
særlig inngripende tiltak og 
støyende arbeider, dersom de 
finnes nødvendige og kan 
tillates, foregå i vinterhalvåret 
når livet i sjøen er mest i ro. 

J For å minimere 
negative 
konsekvenser for 
marint biologisk 
mangfold, står det i 
bestemmelsenes 4.1 
at det tillates ikke 
arbeid i sjø utført i 
perioden 1. april til 
15. juni.  

 

Ved tiltak i sjø, eller med 
virkning til sjø, forutsetter vi 
avbøtende tiltak mot 
forurensing og skadelige utslipp, 
og at dette tas inn i 
reguleringsbestemmelsene. 

O Ivaretas av 
forurensingsloven. 



Statens 
Vegvesen  

Trafikk, adkomst og parkering 
skal vurderes i planforslaget, og 
trafikksikkerhet skal vurderes i 
forbindelse med ROS-analyse. Vi 
vil gi faglig råd om å legget til 
rette for myke trafikanter. 

 Temaene er vurdert 
i ROS-analysen. Det 
er ikke kjent at selve 
Hovlandsvegen er 
spesielt 
ulykkesutsatt, eller 
at det har vært 
hendelser knyttet til 
avkjørslene som 
berøres av 
planområdet eller 
planlagte tiltak. I 
tillegg medfører 
planlagte tiltak ikke 
vesentlige endringer 
for boligområdet 
med tanke på 
trafikk.  

 Planområdet vil få adkomst fra 
Fv. 4288. Vi legger til grunn at 
avklaringer angående avkjørsel 
fra fylkesveg skjer i dialog med 
Rogaland fylkeskommune. 

 Adkomst fra fv 44 er 
videreført fra 
gjeldende plan, men 
den utbygde 
situasjonen i 
området er ikke 
gjort i tråd med 
planen. Det er 
derfor to adkomster 
som brukes inn til 
planområdet, og 
basert på 
flyfotoinformasjon 
har det vært slik 
siden før 2003. Med 
tanke på 
trafikksikkerhet er 
dette mindre 
gunstig, og derfor 
viderefører en 
prinsippene fra 
gjeldende plan.  

Private merknader 
Kenneth 
Pedersen Dahl 

Jeg har ikke 
noen 
innvendinger 
mot planlagt 
tiltak og 
utbygging, 
men lurer på 
om 
bestemmels
e §8 i 
gjeldende 
reguleringspl
an blir 
oppfylt og 
inkluderer 
eksisterende 
båthus. Har 
per i dag 
ingen 
dedikert 
parkeringspl
ass til mitt 

J Bestemmelsen 
er videreført fra 
gjeldende plan, 
men det er ikke 
planlagt 
opparbeiding av 
parkeringsplasse
r foruten til nye 
båthus.  



båthus, det 
er det meg 
bekjent 
ingen som 
har. 

 
Kommunedirektøren vil etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene 
innstille på at planen legges ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 
4. Presentasjon av planområdet 
Planområdet ligger på Søre Eigerøya i Egersund, sør for Kaupanes havne- og næringsområde. Det 
ligger ca. 2 km i luftlinje sørvest for Egersund sentrum.  
 
Planområdet har et areal på ca. 18,8 daa og består i hovedsak av et etablert boligområde med 
tradisjonell frittliggende småhusbebyggelse 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 
Hovlandsveien og jordbruksområde. I sør er det næringsvirksomhet av mindre størrelse. 
 

 
Figur 4 Planområdets beliggenhet 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 

 
 
5.1 Bebyggelse og anlegg  
Planforslaget omfatter frittliggende småhusbebyggelse og båthus og småbåtanlegg på land. 
Boligområdet videreføres slik som det er i dag, med generelle føringer som maks 2 etasjer, tillatt 
BYA på 30% og mulighet for garasje. I BH1 er det lagt opp til 4-6 nye båthus, som kan være mellom 
65-96 m2, men totalt ikke overstige 390 m2. De skal utformes i tråd med tradisjonell 
båthusbebyggelse, og skal ha saltak, felles formspråk og materialvalg. Den foreslåtte størrelsen er 
vesentlig større en det kommuneplanen opp for. Dette er utfordrende, men en har etter en samlet 
vurdering av behov, bruk  og lokalisering funnet at dette kan anbefales å åpnes opp for noen få 
større naust i dette området. Dette begrunnes med konkrete behov fra tiltakshaver da en har 
planlagt for større båter herunder båt for bedriften, et avgrenset antall, det kan ikke oppføres flere 
enn 4 båthus samt at det ligger inntil et industri- og havneområde. På denne måten vil en få 
erfaring med denne type båthus. Det vurderes derfor ikke å danne presedens for andre steder i 
kommunen. 



 
BH2-BH5 omfatter eksisterende båthus i området. Lekeplassen f_LEK skal utformes som en 
sandlekeplass, men er per dags dato ikke opparbeidet og arealet omfatter i dag eksisterende 
adkomst til området. Lekeplassen er videreført fra gjeldende plan.  
 

 
Figur 5 3D-illustrasjon av planlagte båthus vist til høyre 
5.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
Interne veger i boligområdet videreføres fra gjeldende plan, og adkomst til boligtomter er vist i 
plankart. Felt BH2-BH5 har parkering innenfor tilgrensende felt i formål småbåtanlegg på land (SB). 
Kjøreadkomst til felt BH1 og BH2 legges via næringsområdet nord for planområdet, og det er lagt 
inn rekkefølgekrav om at adkomsten må være opparbeidet i henhold til plan. Det skal etableres 1 
parkeringsplass for bil og 1,5 sykkelparkeringsplass per båthus.  
 
5.3 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
Felt o_FS omfatter område for ferdsel i sjø.  
 
5.4 Hensynssoner 
Innenfor hensynssone flom, H320, tillates bygg i sikkerhetsklasse F1, og bebyggelsen må tåle 
bølgepåkjenning og stormflo.  
Innenfor hensynssoner for trafikkstøy, H210 (rød sone) og H220 (gul sone), følger bestemmelser 
om bruk av §18.1 og 2. Innenfor rød støysone skal det ikke oppføres ny bebyggelse eller utvidelse 
av eksisterende, og ved søknad om tiltak innenfor gul støysone skal det følge dokumentasjon for 
støyforhold og nødvendige avbøtende tiltak for å ivareta miljøverndepartementets retningslinjer 
for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442.  
 
5.5 Bestemmelsesområde 
Innenfor bestemmelsesområde #1 innenfor feltet BF2 kan det etableres parkeringskjeller under 
terreng. Den er tenkt til bruk for oppbevaring av en privat bilsamling. Maksimal tillatt BRA er 360 
m2.  
 



 
Figur 6 Snitt som viser parkeringskjeller i terreng 
 
 
6. Tematisk konsekvensvurdering og risiko og sårbarhetsvurdering 
Gjennomgang for å synliggjøre tematiske vurderinger og dermed bedre kunne synliggjøre 
vurderinger knyttet til sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe og konsekvens av denne 
hendelsen og/eller av planen. Dette vil på en bedre måte synliggjøre fare / risiko og alvorlighet 
knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen er basert på ulike temakart, gjennomgang utført 
av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i forbindelse med varsel om oppstart mv.  
 
Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor.  

 
· Hendelser som kommer i rødt felt: Tiltak er nødvendig eller så er konfliktnivået for høyt til at 

tiltaket kan anbefales. 
· Hendelser som kommer i gult felt: Tiltak vurderes ut fra forventet kostnad i forhold til nytte, 

eventuelt er ytterligere utredninger påkrevd. 
· Hendelser som kommer i grønt felt: Rimelige tiltak gjennomføres, eventuelt at konfliktnivået 

vurderes som akseptabelt eller at det ikke er konflikt i særlig grad. 

Selv om man i stor grad benytter samme terminologi som i risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-
analyser), er ikke denne gjennomgangen en ROS-analyse i tråd med forskriften. 
 
6.1 TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
6.1.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Parkeringsdekning  X    Grønn  

Adkomst til alle aktuelle 
deler av planområdet  

X    Grønn  

Frisikt X    Grønn  



Kryssutforming i samsvar 
med normaler 

X    Grønn  

Er ifølge planbeskrivelse og ROS ivaretatt. Dagens reguleringsplan videreføres i all hovedsak. 

 
6.1.2 Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Ulykke i av-/påkjørsler   X 1 1 Grønn  
Ulykke med gående/syklende   X 1 1 Grønn  
Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  
Byggelinje mot veg  X   Grønn  
Kollektivtilbud  X   Grønn  

Nye båthus og 6 av de eksisterende vil få adkomst fra næringsområdet, separert fra boligenes adkomst. Det 
er etablert gang- og sykkelveg på østsiden av Hovlandsveien. Vestsiden av Hovlandsvegen består i stor grad 
av utbygde arealer, og det vil derfor være vanskelig å etablere gang og sykkelveg på denne siden. Det er lagt 
inn frisikt for å ivareta sikkerhet for gående/syklende. 

6.1.3 Vann og avløp 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vann X    Grønn  
Avløp X    Grønn  
Overvannshåndtering     Grønn  

Offentlig vann- og avløpsnett ligger i fortau langs Fv.44. Anlegget er tilgjengelig for tilknytning til den 
planlagte boligen uten å hindre biltrafikk. Planområdet berører ikke eksisterende infrastruktur, og 
overvannsforhold i området forblir uendret etter utbygging. 

 
6.1.4 Fremføring av strøm m.m. 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Fremføring av strøm mv. X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
6.1.5 Avfallshåndtering 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Avfallsbehandling X    Grønn  

Gjøres i henhold til gjeldende normer fra lokalt miljøverk.  
 
6.2 Universell utforming: 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Kan hensyn til 
tilgjengelighet/ universell 
utforming ivaretas 

X    Grønn  

Plan- og bygningsloven 2008 og TEK gir bestemmelser som angår universell utforming. Det er lagt 
inn i bestemmelsene 4.1 at opparbeidelse av planområdet skal, så langt som dette er mulig, 
utformes etter prinsippene om universell utforming.  



 
6.3. Barn og unge / ute- og oppholdsareal 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Tilfredsstiller planen krav i 
forbindelse med barn og unge – 
lek mv. 

X    Grønn  

Område for ute- og oppholds-
areal 

X    Grønn  

Lekeplassen f_LEK er per dags dato ikke opparbeidet.  
 
 
 
6.4 Sikkerhet og beredskap 
6.4.1 Flom 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Elveflom / stormflo / høy 
vannstand / bølgeslag 

 x 2 3 Gul  

Deler av planområdet ligger innenfor hensynssone for 200-års flom (H320) og tiltaksområde ved fjorden er 
også utsatt for stormflo. Er ivaretatt i kart og bestemmelser. 

 
6.4.2 Støv og støy 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Støv og støy  x 1 1 Grønn  

En del planområdet ligger innenfor gul støysone. Dette omfatter 3 eksisterende hus. Utbyggingsområdet 
ligger utenfor støysoner. Planområdet ligger ved en virksomhet som produserer betong. Mens det ikke er 
registrert noe støy aller støv, det er mulighet for det pga. veldig kort avstand.  

 
6.4.3 Ras 

 
Hendelse/Situasjon 

Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Masseras/-skred  X 1 1 Grønn  
Snø-/isras  X 1 1 Grønn  
Flomras  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
6.4.4 Vær og vind 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vindutsatte områder  X 1 1 Grønn  
Nedbørutsatte områder  X 1 1 Grønn  



Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
6.4.5 Radon 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Radongass  X 1 1 Grønn Ikke kjent.  

Selve planområdet er markert som «Usikker», men planlagt tiltak inneholder ikke rom for varig opphold. 

 
6.4.6 Høyspent, elektromagnetiske felt og elektromagnetisk stråling 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Høyspent / elektromagnetisk 
felt 

 X 1 1 Grønn  

Elektromagnetisk stråling 
(antenner  mv.) 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  

6.4.7 Brann- og eksplosjonsfare 
Hendelse/Situasjon Fare til 

stede? 
Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Risikofylt industri mv.  X 1 1 Grønn  
Lager av eksplosjonsfarlig 
vare 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  

 
6.4.8 Strategiske områder 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vei, bru, knutepunkt  X 1 1 Grønn  
Havn, kaianlegg  X 1 1 Grønn  
Sykehus/-hjem, kirke / brann 
/ politi / Sivilforsvar 

 X 1 1 Grønn  

Forsyning kraft, vann  X 1 1 Grønn  
Forsvarsområde / 
Tilfluktsrom 

 X 1 1 Grønn  

Planen legger til rette for oppføring av 4 båthus, som er en utvidelse av eksisterende båthusbebyggelse som i 
dag rommer titalls båter. Derfor er det vurdert at planen ikke vil ha vesentlige virkninger på havn. 

 
6.4.9 Grunnforhold 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Grunnforhold  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  

 
6.5 Forurensning 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Industri  X 1 1 Grønn  



Bolig  X 1 1 Grønn  
Landbruk  X 1 1 Grønn  
Akutt forurensning  X 1 1 Grønn  
Forurenset grunn   X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
6.6 Viktige hensyn og arealinteresser 
6.6.1 Sjø og vasssdrag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
100 – meters beltet fra 
sjø/50-m beltet fra sjø og 
vassdrag 

X    Grønn  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder / 
restriksjonsområder 

 X   Grønn  

Området hvor det planlegges for nye naust har ikke særlig verdi for hverken natur- eller kulturmiljø, 
friluftsliv eller landskap. Det er ikke tilgang til strandsonen for allmennheten i dag, da området er et 
etablert industriområde.  

 
6.6.2 Naturverdier og rødlistart 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Sårbar flora   X   Grønn   

Sårbar fauna / fisk / 
leveområde for rødlistart 

 X   Grønn  

Inngrepsfrie områder  X   Grønn  
Det er ikke registrert arter med nasjonal eller lokal forvaltningsinteresse i planområdet. Planområdet ligger 
innenfor område klassifisert som nasjonale laksefjord (Kysten Jæren-Dalane). Derfor er det anbefalt at 
arbeidet gjennomføres ikke i tidsperioden 1. april - 15. juni av hensyn til utvandringstid for laksesmolt. Det er 
funnet havnespy ved Fuglodden som ligger ca. 350 m fra planlagte tiltak. 

 
6.6.3 Viltområde 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Viltområde  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.4 Kulturminner/kulturmiljø 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Kulturminne/-miljø/ SEFRAK  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
6.6.5 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Friluftsliv og rekreasjon  X   Grønn  



(frilufts-områder, LNF-F/N, 
friområder mv.) 

Området der det planlegges tiltak er ikke tilgjengelig for allmennheten i dag, og ei heller et attraktivt område 
for opphold eller rekreasjon.  

 
6.6.6 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Landbruk / kjerneområde for 
jordbruk / skogbruk 

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.7 Landskapsvern og estetikk 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Landskapsvern / estetikk  X   Grønn  
Vakre landskap  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. Eksisterende naustmiljø videreføres i samme stil og formspråk.  
 
6.6.8 Terreng og terrengtilpasning 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Terrengtilpassede tiltak? X      

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.9 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vegetasjon og markslag  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.10 Lokalklima 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Lokalklima  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.11 Miljøkonsekvenser 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Miljøkonsekvenser  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.12 Forhold til naboer / tilpasning til omgivelser 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 



 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Konsekvenser for naboer X    Grønn  
Tilpasning til eksisterende 
omgivelser 

X    Grønn  

Planlagte tiltak vil ikke medføre konsekvenser for naboer, og vurderes som godt tilpasset de 
eksisterende omgivelsene.  
 
6.6.13 Sol og skygge 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Sol og skygge X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.14 Sosial infrastruktur 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Skole X    Grønn  
Barnehage X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.15 Folkehelse 

Hendelse/Situasjon Ivare-
tatt? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Folkehelse X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.7 Vurdering om planen har vesentlig konsekvens for miljø og samfunn / utbyggingsavtale 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vesentlige konsekvenser for 
miljø og samfunn 

 X   Grønn  

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”.  Kommunedirektøren vurderer at denne planen ikke har vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn slik at det medfører behov for konsekvensutredning jfr. § 4 i 
”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
 
6.8 Naturmangfold 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Naturmangfold  X   Grønn  

Viser til saksutredningen ovenfor samt innlevert materiale og en vurderer ikke at planen vil komme 
i konflikt med kjente forhold som berøres av loven.  



 
6.9 REKKEFØLGEKRAV I PLANEN 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Rekkefølgekrav for å sikre 
utbygging 

X    Grønn  

Rekkefølgekrav om å etablere adkomst til nye båthus i henhold til plan.  
 

7. Oppfølging av kommuneplanen m.m. 
Hvordan bidrar denne saken til å realisere vedtatte mål i kommuneplanen: 
Ønske om flere båthus i kommunen er sterkt, og dette øker utbyggingspresset på sjønære arealer. 
Det anses som positivt at en i dette planforslaget legger opp til en utvidelse av et eksisterende 
båthusmiljø i et område som er lite attraktivt for allmennheten i dag. Utvidelsen går delvis utover 
eksisterende havneareal, men det vurderes å ikke skape konsekvenser for næringsvirksomheten i 
området som er viktig med tanke på kommunens mål om å være i front innen havnebaserte 
næringer.  
 

Næringsfaglige vurderinger (kommuneplanens mål om økt verdiskapning og flere 
arbeidsplasser): 
Planområdet grenser til næringsområder både i nord og sør, men planlagte tiltak vil ikke 
medføre konsekvenser for næringsvirksomheten i området.  
 
8. Oppsummering og konklusjon 
Kommunedirektøren vurderer at den fremlagte reguleringsplanen ivaretar nødvendige hensyn 
med tanke på planlagte tiltak. Det er vektlagt en god stedlig tilpasning til eksisterende båthusmiljø 
både gjennom utforming og volum. Det er også positivt at en får oppdatert reguleringsplanen til 
nyere standard og får med føringer som sikrer gode sammenhenger i området.  
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 
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