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Detaljregulering for boligbebyggelse gnr. 60 bnr. 725 m.fl. Hellvik 2. 
gangsbehandling 
 

Sammendrag: 
Forslag til detaljregulering Hellvik eneboliger, gnr. 60 bnr. 725 mfl., har vært på høring og offentlig 
ettersyn. Hensikten med planen er å legge til rette for én ny bolig på 60/725, og tilgrensende 
arealer er medtatt for å sikre god arealforvaltning og samtidig regulere et tidligere uregulert 
område. I høringsperioden kom det inn 2 uttalelser, fra Statsforvalteren og Rogaland 
fylkeskommune. Innspillene omhandlet blant annet å sikre arealer for lek, landskapstilpasning, og 
tilrettelegging for fremtidig fortetting.  

En vurderer at planforslaget som fremmes for andregangsbehandling i tilstrekkelig grad ivaretar 
nødvendige hensyn og temaer som er kommet inn i høringsperioden. Kommunedirektøren 
anbefaler derfor at planen blir vedtatt som fremlagt.  

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Forslag til detaljregulering for Hellvik eneboliger, gnr/bnr. 60/725 m. fl., med plankart datert 
22.03.2022 og bestemmelser og planbeskrivelse datert den 13.05.2022 vedtas som fremlagt med 
en endring i kart: 

1. Siktlinjer på minimum 3 x 30 meter tegnes inn på plankartet og målsettes. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12.  

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 21.11.2022 
 
PTU - behandling: 

Votering: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 



 
 
PTU-130/22 vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 

Forslag til detaljregulering for Hellvik eneboliger, gnr/bnr. 60/725 m. fl., med plankart datert 
22.03.2022 og bestemmelser og planbeskrivelse datert den 13.05.2022 vedtas som fremlagt 
med en endring i kart: 

1. Siktlinjer på minimum 3 x 30 meter tegnes inn på plankartet og målsettes. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12.  

 
Vedtaket er enstemmig. 

 
 
 
Møtebehandling fra Kommunestyret 28.11.2022 
 
KS - behandling: 

Votering: 
Innstilling fra planteknisk utvalg enstemmig vedtatt. 

 
 
 
KS-110/22 vedtak: 
 

Forslag til detaljregulering for Hellvik eneboliger, gnr/bnr. 60/725 m. fl., med plankart datert 
22.03.2022 og bestemmelser og planbeskrivelse datert den 13.05.2022 vedtas som fremlagt 
med en endring i kart: 

1. Siktlinjer på minimum 3 x 30 meter tegnes inn på plankartet og målsettes. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12.  

 
Vedtaket er enstemmig. 

 
 
 
 

Saksgang: 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret som fatter vedtak i saken.  
 
 

Alternativt forslag til vedtak:  



 
Forslag til detaljregulering for Hellvik eneboliger, gnr/bnr. 60/725 m. fl., med plankart datert 
22.03.2022 og bestemmelser og planbeskrivelse datert den 13.05.2022 vedtas med følgende 
endringer:  

· I plankart  
1.   

· I bestemmelser  
1.  

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12. 
 
Detaljregulering for boligbebyggelse gnr. 60 bnr. 725 m.fl. Hellvik 2. gangsbehandling 
Forslag til detaljregulering for boligbebyggelse gnr. 60 bnr. 725 m.fl. Hellvik fremmes for 
andregangsbehandling. Planområdet ligger innenfor svart stiplet linje.  
 

 
 
2. Planstatus for området 

2.1 Kommuneplan / kommunedelplan 
I kommuneplanen for Eigersund 2018-2030 kystdel med Hellvik er området vist som LNFR område, 
og grenser til boligformål B16 i kommuneplanen. Deler av planområdet ligger også innenfor gul 
støysone fra Trosavigveien.  



 
 
2.2 Reguleringsplan 
Planområdet grenser til 20020010 - G/Bnr 60/18 og 67 Marrbotn Hellvik (17-22) i vest og 
20110002 - Reguleringsplan for Marrbotn (17-32) i nord.  
 
3. Varsel om regulering og offentlig ettersyn  
Det er sendt ut varsel om oppstart med frist 15.09.2021. Planforslaget ble sendt på høring og 
offentlig ettersyn med frist 19. august 2022.  
 
Fra Innhold/tema J/N/O/D 

Offentlige merknader 
Statsforvalteren i Rogaland Faglige råd O/N 

Rogaland Fylkeskommune Faglige råd O/N/J 

 

Innsendte merknader - Gjennomgang 
Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurderinger 

Offentlige merknader 
Statsforvalteren i Rogaland Kommunen har argumentert med at 

det allerede finnes boligbebyggelse 
øst for vegen, og at de derfor ikke 
anser vegen som et naturlig skille. 
Topografien i området gjør likevel at 
vi mener det er forskjell på boligen 
lengre nord og den foreslåtte nye 
eneboligen. Vi har faglig råd om at 
gnr. 60, bnr. 725 reguleres til LNF-
formål eller friluftsformål, jf. våre 
innspill til oppstartsvarselet. 

O Med ønske om å tilrettelegge for 
utvikling og nye etableringer på 
Hellvik, vurderes gnr. 60 bnr. 725 som 
en egnet plassering for mindre 
fortetting innenfor et eksisterende 
boligområde. Tomten har i dag liten 
verdi som LNF-område, og er preget 
av privat bruk og aktivitet. Selv om 
tomten er delvis avgrenset av 
topografien fra de resterende boliger 
på øst-siden av vegen, er det boliger 
på vest-siden av vegen som ligger 
lengre oppe i terrenget. En vurderer 
derfor at landskapsbildet sett fra 
friluftsområdet ikke i nevneverdig 
grad blir påvirket sammenlignet med 
eksisterende situasjon.  

 Iht. planbeskrivelsen er beregnet 
boligtetthet i planforslaget i 
underkant av 0,9 boliger/daa med 

N %BYA for de eksisterende boligtomtene 
innenfor området varierer mellom 9,5%-
25,3% (basert på beregnet tomteareal 



eksisterende bebyggelse og foreslått 
ny enebolig. Planen tillater utnyttelse 
på 35 % BYA per tomt. Vi har 
forståelse for at området, som er 
tilnærmet fullt utbygd med 
eneboligbebyggelse, har en lav 
boligtetthet beregnet i bol/daa i 
gjeldende situasjon. I planbeskrivelsen 
er det gjort rede for at planen ikke 
legger begrensning på antall nye 
boliger, slik at det i framtiden kan 
være aktuelt med fortetting. Vi har 
faglig råd om at tillatt utnyttelse i 
planen økes for å legge bedre til rette 
for en slik framtidig fortetting. 

og bygningenes beregnet flatestørrelse i 
Eigersund kommunes kartløsning). En 
vurderer derfor at en tillat BYA på 35% i 
dette tilfellet vil gi tilstrekkelig rom for 
mulig utvikling, samtidig som det 
ivaretar strøkets karakter og hensynet til 
eksisterende terreng.  

 Vi viser ellers til uttale fra Rogaland 
fylkeskommune til høringen av 
planforslaget, og støtter opp om 
deres innspill som gjelder sikring av 
tilstrekkelig lekeareal og en bedre 
terrengtilpasning for nye tiltak. 

N Planforslaget har ikke lagt til rette for 
nye felles uteopppholdsareal da det kun 
legges opp til én ny bolig i plan. Det 
stilles krav til minste uteoppholdsareal i 
tråd med kommuneplanen, og 
planområdet ligger i umiddelbar nærhet 
til attraktive friluftsområder. 

Rogaland fylkeskommune I og med at planen primært er en 
stadfesting av gjeldende situasjon og 
bare legger til rette for ytterligere en 
bolig har vi ikke mange merknader.  

O Tas til orientering.  

 Planen bør sikre at kommuneplanens 
krav til lekeareal følges opp. Ifølge 
kommuneplanens bestemmelser, § 
6.13, er antallet boliger i dette 
boligområdet stort nok til at det skal 
finnes en områdelekeplass (1500 m2). 
(25 boliger i denne og  
naboreguleringsplan inkludert den 
nye boligen. 2 ubebygde tomter 
kommer i tillegg.) Det opplyses i 
planbeskrivelsen at det er en 
lekeplass innenfor 
naboreguleringsplanen. 
Da vi på flyfoto ikke kan se annet enn 
en liten fotballbane (ca 200 m2) 
fremmer fylkesdirektøren faglig råd 
om at kommunen sikrer at området 
får tilstrekkelig areal til lek, i tråd med 
egne føringer. 

N Planforslaget har ikke lagt til rette for 
nye felles uteopppholdsareal da det kun 
legges opp til én ny bolig i plan. Det 
stilles krav til minste uteoppholdsareal i 
tråd med kommuneplanen, og 
planområdet ligger i umiddelbar nærhet 
til attraktive friluftsområder.  

 Byggegrensen er lagt på en måte som 
gjør at det kan bli store skjæringer i 
terrenget mot øst og nord. Det tilrås å 
justere byggegrensen for å unngå 
dette, og å sikre en mer hensynsfull 
landskapstilpasning. 

N Fra illustrasjonene ser en hvordan den 
planlagte boligen vil bli seende ut i 
terrenget. Eventuelle skjæringer vil 
sannsynligvis bli skjermet av boligen, og 
det vil også bli selve bygningen som er 
mest synlig i landskapsbildet med 
terrenget bak seg. Ved gjeldende 
plassering av bolig vil en få sikret gode 
uteoppholdsarealer vendt mot sør, 
samtidig som en trekker boligen lengre 
nord mot terreng og bakover fra 
friluftsområdet.  

 Vi forutsetter at alt av veianlegg 
innenfor planområdet er 
dimensjonert i tråd med håndbøkene 
«N100 Veg- og gateutforming» og 
«V121 Geometrisk utforming av veg 
og gatekryss». Hvis ikke må det søkes 

J Det er innvilget fravikssøknad for 
avkjørselen mot fv. 4302.   



om fravik før endelig behandling av 
planen. 
For avkjørsler med liten trafikk, ÅDT 
mindre enn 50 eller færre enn 10 
boenheter, skal hjørneavrundingen 
iht. N100 KRAV 4.66 utføres som en 
enkel sirkel med radius lik 4 meter. 

 Ifølge N100 kan fv. 4302 klassifiseres 
som en gate. Vi ber om at siktlinjer på 
minimum 3 x 30 meter tegnes på 
plankartet og målsettes. 

J Tatt til følge.   

Kommunedirektøren vil etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene 
innstille på at planen vedtas som fremlagt.  
 
4. Presentasjon av planområdet 
Planområdet ligger på Hellvik omtrent 500 meter sørvest fra tettstedssentrum, sør for fjorden 
Marbotnen. Adkomsten til planområdet går via Trosavigveien (FV 4302). Planområdet består i dag 
av et etablert boligfelt, og grenser til eksisterende byggefelt i Terneveien. 
 

 
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
 
5.1 Boligbebyggelse 
Planforslaget tilrettelegger for én ny bolig på BFS3. BFS1 og BFS2 omfatter eksisterende 
bebyggelse som inngår i planen. Eksisterende bebyggelse er oppført med saltak, og reguleres etter 
dagens omfang. For nybygg kan bebyggelsen oppføres med saltak, pulttak eller flatt tak. Høyden 
på bebyggelsen skal måles fra gjennomsnittlig planert terreng, og for saltak skal møne- og 
gesimshøyden være forholdsvis 9 og 7 meter. Det tillates takopplett hvor øvrig gesimshøyde skal 
være lik mønehøyden. For pulttak kan øvre gesimshøyde være inntil 8 meter og for flatt tak kan 
øvre gesimshøyde være inntil 7,5 meter.  



 

Da planområdet i hovedsak omfatter eksisterende bebyggelse og infrastruktur, reguleres 
utnyttelsesgraden i forhold til eksisterende- og ny planlagt enebolig. Dette tilsvarer da 35 % BYA 
pr. tomt. Med planlagt tiltak vil boligtettheten innenfor planområdet være 8 boliger/9.1 daa = 0,87 
boliger pr. daa. Det er allikevel ingen begrensninger på antall boliger en kan bygge innenfor 
planområdet i framtiden, annet enn begrensninger knyttet til volum på bebyggelse.  

Ved regulering av eksisterende boligfelt der en boligtomt skal bygges ut, er det ikke satt noe krav 
om felles utearealer. Området er også i nær tilknytting til friluftsliv både til lands og til vanns. 
Uteoppholdsarealet vil da være begrenset til egen tomt og hage. 

Illustrasjon av planlagt bebyggelse på BFS3, vist med flatt tak.  

 
 
5.2 Samferdselsanlegg og tekniske infrastruktur  



Område SKV1-2 omfatter eksisterende veger innenfor planområdet, og reguleres etter dagens 
omfang. SVG1-5 omfatter sidearealer/grøfteareal til eksisterende fylkesveg Trosaveien, FV4302 og 
privat vei PV97935.   

5.3 Landbruks-, natur- og friluftsformål 
o_LF1-2 er offentlig friluftsområde.  

5.4 Hensynssoner  
Innenfor frisiktsone H140 skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 meter. Til søknad om tiltak 
innenfor gul støysone skal det dokumenteres at nye tiltak tilfredsstiller anbefalte grenseverdier for 
støy i retningslinjen T-1442 
 
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  



· Parkering på egen tomt 
· Frisiktsoner er i nødvendig grad vist i planen.  

 
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 2 Grønn  
Ulykke med gående/syklende   X 1 3 Grønn  
Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn Ikke kjent. 

Byggelinje mot veg  X   Grønn  
Kollektivtilbud  X   Grønn  

Det er ikke etablert gang og sykkelveg langs fylkesvegen. Det er ikke gjennomgangstrafikk inne i 
boligområdet. 

 
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 X    Grønn  
Brannvann x    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
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  

Håndteres i tråd med 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  

Ikke kjent med spesielle forhold.  

 
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 

X    Grønn  



– lek mv. 

Område for ute- og oppholds-
areal 

X    Grønn  

Det er ikke lagt til rette for etablering av nye felles uteoppholdsarealer selv om antallet boliger i området 
tilsier at det skulle vært en områdelekeplass i nærområdet. Det er ikke stilt krav til dette da det kun legges 
opp til én ny bolig i området og planområdet er i umiddelbar nærhet til større friluftsarealer. MUA er satt til 
150 m2.  

 
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 1 1 Grønn Ivaretatt i 
bestemmelsen 

Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
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 Ivaretatt i 

bestemmelsene. 

Planlagte tiltak ligger utenfor gul støysone. Boligområder innenfor støysone må følge retningslinjer i henhold 
til T-1442.  

 
6.4.3 Ras 

 
Hendelse/Situasjon 

Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Masseras/-skred X  1 3 Grønn  
Snø-/isras  X 1 1 Grønn  
Flomras  X 1 1 Grønn  

Planområdet i nord ligger innenfor aktsomhets-område for marin leire.  
 
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 2 2 Grønn  

Mer og mer ekstrem nedbør. Planforslaget medfører en liten økning i tette flater. 
 
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.  

Planområdet ligger i et område hvor det er registrert moderat til lav aktsomhetsgrad for radon jf. NGU kart 
for radon. Det forutsettes at tiltak som gir sikkerhet mot inntrengning av radon utføres iht. TEK17 (§13-5) 
ved oppføring av nye bygninger for personopphold. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 
Bq/m3. Temaet vurderes ikke videre. 
 
6.4.6 Høyspent, elektromagnetiske felt og elektromagnetisk stråling 

Hendelse/Situasjon Fare til Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 



stede? 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  

Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
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 / 

 X   Grønn  



restriksjonsområder 

Mer enn 100 meter fra vassdrag. Det vurderes at planlagte tiltak ikke vil påvirke allmenn tilgang til 
naturområde negativt.  

 
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  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
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 (frilufts-
områder, LNF-F/N, friområder 
mv.) 

 X   Grønn Eksisterende 
LNFR område 
inngår i plan. 

Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
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. 

 
6.6.8 Terreng og terrengtilpasning 

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



Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Terrengtilpassede tiltak? X      

En vil ikke gjøre store inngrep i terrenget.  

 
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  

Ikke kjent med spesielle forhold. 

 
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  

Det er gode solforhold i området.  

 
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  

Vurdert ut fra nåværende og fremtidig bruk, samt tiltakets størrelse og lokalisering i forhold til eksisterende 
bebyggelse, vurderes tiltakets samlet sett å ikke i vesentlig grad være i konflikt med intensjonene i 
Naturmangfoldloven §§ 8-12. Med bakgrunn i dette vurderes det ikke som nødvendig med restriksjoner eller 
særskilte tiltak i forhold til naturlig mangfold i området utover planforslaget. 

 
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  

Før det kan gis midlertidig brukstillatelse skal overvannshåndtering, vann og avløp være 
opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune. 
 
7. Oppfølging av kommuneplanen m.m. 
Hvordan bidrar denne saken til å realisere vedtatte mål i kommuneplanen: 
Planen legger opp til fortetting i et etablert boligområde og sikrer at eksisterende kvaliteter i stor 
grad blir ivaretatt.    
 
Næringsfaglige vurderinger (kommuneplanens mål om økt verdiskapning og flere 
arbeidsplasser): 
Gode bomiljøer er viktig for å tiltrekke arbeidskraft, og det er positivt at en fortetter i eksisterende 
områder.  
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Førstegangsbehandling i PTU 13.06.2022.  
 

8. Oppsummering og konklusjon 
Kommunedirektøren vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de 

https://www.eigersund.kommune.no/getfile.php/4579149.1621.iuqjsbpqaizpsq/KP+-+Samfunnsdel+2018-2030+digital.pdf
https://www.eigersund.kommune.no/vedtatt-kommuneplan-for-eigersund-kommune-2018-2030.6259499-163163.html
https://www.eigersund.kommune.no/vedtatt-kommuneplan-for-eigersund-kommune-2018-2030.6259499-163163.html
https://www.eigersund.kommune.no/getfile.php/4579149.1621.iuqjsbpqaizpsq/KP+-+Samfunnsdel+2018-2030+digital.pdf
https://www.eigersund.kommune.no/getfile.php/4579149.1621.iuqjsbpqaizpsq/KP+-+Samfunnsdel+2018-2030+digital.pdf


hensynene som er sentrale når det gjelder denne type reguleringsplaner. Det er kommet frem til 
en hensiktsmessig løsning der utbyggingen ivaretar hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en 
tilfredsstillende måte.  
Det er positivt at en nå får innarbeidet og regulert et allerede etablert boligområde og der en 
åpner opp for en forsiktig fortetting. En viser til at dette er et rent eneboligområde og der en har 
store hager og som grenser inn til et større regulert friluftsområde. Avstand til eksisterende 
lekeplass er om lag 50-60 meter.  
Kommunedirektøren anbefaler derfor at planen blir vedtatt i tråd med fremlegg til vedtak. 
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