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Formålet med planen 

(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav a) 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av 1-2 mindre eneboliger på 
eiendom 13/485 som i dag er ubebygd. Eiendom 13/460 er i dag bebygd med en bolig uten 
kjøreatkomst, som ønskes videreført. Planen vil også legge til rette for en ny påkobling til 
Hestnesveien med felles avkjørsel for ny og eksisterende bebyggelse.  
 

Redegjørelse for planområdet 

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

Planavgrensning og lokalisering 

Omsøkte planområde ligger i Årstaddalen, sør for Egersund sentrum og vest for Indre Lygre. 
Området ligger på vestsiden av Hestnesveien, og omfatter i hovedsak eiendommene gnr. 13 
bnr. 485 og 460 m.fl. Området avgrenses av eiendomsgrenser mot sør, vest og nord og av 
Hestnesveien i øst.  Vedlagt kart viser forslag til planavgrensning, og utgjør et planområde på 
omtrent 1 daa. 
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Figur 1: Kart viser forslag til planavgrensning 

 

Beskrivelse av planområdet  

 
Figur 2: Eksisterende enebolig på gbnr. 13/460 
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Figur 3: Ubebygd del av planområdet 

 
Planområdet på ca. 1 daa består av en sydlig del ved gbnr. 13/460 som er utbygd med en 
enebolig. Nordlig del av planområdet er en ubebygd og gjengrodd skråning som heller ned mot 
fjorden. Det er i tillegg til de to eiendommene tatt med deler av Fv55 Hestnesveien i 
planområdet for å kunne etablere felles adkomst for eksisterende og ny bebyggelse. 
 
Tilstøtende arealbruk til planområdet er boligbebyggelse. Øst og nord for planområdet består 
av etablerte eneboliger, og til sør er områder avsatt til boligformål. Vest for planområdet ligger 
Indre Lynge. 
 
Området er i dag regulert gjennom en eldre reguleringsplan Årstadalen som boligområde. Det 
er også avsatt som bolig i kommuneplanen. 

Analyse av nærområdet 
Det er utført en generell analyse av nærområdet for å kunne si noe om nåværende bruk og 
kartlegging av potensiale for videre utbygging. Planområdet ligger inntil Indre Lynge omtrent 2 
km sør for Egersund sentrum. Plassering av planområdet og analyseområdet er vist på 
oversiktskart på figur under. Av karttjenester benyttet under arbeidet er diverse tilhørende 
temakart samt andre offentlige karttjenester. 
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Figur 4: Oversiktskart over planområdet og analyseområdets plassering 

 

Målpunkter 

Figur under viser oversikt over diverse lokale målpunkter innenfor analyseområdet. Innenfor 
500 meter gange er tilgang til dagligvarehandel, fysioterapi og behandling, bussforbindelse 
ved Lygre bussholdeplass og uteoppholdsareal. Fra planområdet er det også tilgang på flere 
fotballbaner, lekeplasser og uteoppholdsareal innenfor 300m i luftlinje. Tilkomst til disse 
områdene er derimot begrenset grunnet terrengets form som skaper et vertikalt skille mellom 
de fleste rekreasjonsområdene og planområdet. Videre tilrettelagte gangforbindelser fra 
planområdet er også begrenset, og bilveg må benyttes for kobling med gange og sykling.   
 

PLANOMRÅDET 

EGERSUND SENTRUM 

ANALYSEOMRÅDET 



Planinitiativ    Versjon nr. 01/3323  6 

 
Figur 5: Oversiktskart over analyseområdet viser lokale målpunkt og forbindelser 

 

Terreng og landskapsform 

På figur under er det vist terrengprofil gjennom planområdet hentet fra Høydedata.no. Snittet 
viser en østlig helning i terrenget mot vannet. Landskapet innad i planområdet jevnt i helning 
og orientering. Det er ikke større skråning eller høydevariasjoner verdt å bemerke. På vest 
siden av planområdet heller terrenget noe brattere ned fra bebyggelse på toppen av 
åskammen. Helningskart fra NVE kan sees på figur under. 
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Figur 6: Terrengprofil til planområde (hoydedata.no) 

 
 

 
Figur 7: Bratthetskart med plassering av terrengsnitt markert (NVE) 

 

Planens eventuelle virkninger utenfor planområdet 

En utbygging av planområdet vil gi minimal endring for det omkringliggende området. Vurderes 
til å ha tilnærmet lik null påvirkning på sol og utsikt for tilgrensende eiendommer. På grunn av 
tiltakets begrensede omfang vil det heller ikke føre til nevneverdig økt belastning på det lokale 
trafikkbildet.  

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav c) 
Planlagt bruk av området er å tilrettelegge for en videreutvikling av området med en til to nye 
boliger i tillegg til eksisterende bebyggelse. Det innebefatter også etablering av ny atkomst til 
planområdet fra Hestnesveien. Eksisterende bolig har i dag oppstillingsplass på enkel 
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avkjøring på andre siden av veien ved en åpen oppstillingsplass på terreng inntil vannet. 
Uteoppholdsarealet tilhørende nye boliger skal etableres slik at det danner et tydelig skille og 
god avskjerming mot innsyn fra omkringliggende naboer. Utforming og uttrykk på nye boliger 
vi utføres med stedstilpassede grep hva angår boligtype, takform, farge og materialvalg. 

Utbyggingsvolum og byggehøyder 

(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav d) 
Det er ønskelig å skape rom for utvikling som et ledd i planarbeidet, og det er ikke utarbeidet 
et tilhørende konsept for bebyggelsesplan til dette stadiet. Etablert bebyggelse i planområdet 
videreføres lik eksisterende. Ved etablering av nye boliger vil alle detaljer rundt byggehøyder, 
volumer, utnyttelse og antall boenheter avklares som en del av det videre planarbeidet. 
 

Funksjonell og miljømessig kvalitet 

(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav e) 
Ny plan vil medføre enkelte endringer av eksisterende formålsgrensene i gjeldende plan. Det 
ses som en nødvendig justering for å lage rom for adkomst, parkering, ny bebyggelse og 
tilhørende uteoppholdsareal.  
 
Gjeldende retningslinjer T-1442/2021 vil legges til grunn i planen og krav til støyfølsom 
bebyggelse og uteoppholdsareal skal til enhver tid være tilfredsstilt iht. retningslinjene. 
 
Når det gjelder renovasjon skal renovasjonsforskrift for Eigersund kommune legges til grunn. 
DIM vil bli varslet ved oppstart av planarbeid, og får dermed anledning til å komme med 
tilbakemelding på ønskelig type og utforming av renovasjonsløsning. 
 

Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav f) 
Planområdets skrånende terreng medfører at det må utføres terrenginngrep for å tilrettelegge 
for en god utnyttelse av tomten ved videre utbygging. For å sikre gode forhold for lys og skala 
vil det trolig bli en terrassert oppbygning av bolig og tomt som følger terrenget med tilsvarende 
grep som eksisterende omkringliggende boliger. Ved at bebyggelse vil ligge lavt i terrenget og 
følge naturlig stigning vil det ikke oppstå silhuetteffekt.  

Kulturminner 
Det er ingen SEFRAK-registrerte kulturminner fra Miljøstatus hverken innad i planområdet eller 
i analyseområdet. 

Flomfare 
Mindre del av planområdet ved tilkomst fra veg ligger innenfor faresone for flom fra Indre Lynge 
ved 1000-års flom og 200-årsflom.  Kartdata på figur under er hentet fra NVE Temakart for 
flomaktsomhetssoner. 
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Figur 8: Flomsonekart ved 1000-års flom  Figur 9: Flomsonekart ved 200-års flom 

 

Trafikk og støy 
Statens vegvesens støysonekart viser at deler av planområdet ligger innenfor gul, og deler av 
rød, støysone fra Fylkesvei 55 Hestnesveien. Veien er ikke registrert med oppgitt ÅDT i SVV 
trafikkmengde kart. En lite brukt vei vil trolig oppleve mindre støy enn det støysonekartet 
indikerer. Støysonekart er vist på figur under. 

 
Figur 10: Støysone fra Statens vegvesens kartløsning 
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Omgivelser og landskap 
Det vil være en endring i hvordan området fremstår visuelt. Ved dagens situasjon ligger 
området som en tilgrodd skråning, men likevel et grønt-element. Ved fremtidig utbyggelse vil 
området fremstå som en naturlig del og forlengelse av omkringliggende tilsvarende boligtyper. 
Det vil ikke være konflikt med gjeldende plan eller kommuneplans intensjon. 

Barn og unges interesser 
Vil vurderes nærmere i planprosessen. Ved innledende undersøkelser er det ikke avdekket 
kjente etableringer innenfor planområdet som er av verdi for barn og unge.  

Naturmangfold 
Det er ingen kjente registreringer innenfor planområdet. Det er lite sannsynlig at plantiltakene 
vil ha innvirkning på naturmangfold. Dette vil vurderes nærmere i planprosessen. 
 

Plansituasjon og overordna føringer 

(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav g) 
Følgende overordnede planer og føringer har relevans for planen  

 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)  
 Forurensningsloven-/forskriften 
 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging (2014) 
 RPR for å styrke barn og unges interesser i planlegging (1995) 
 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2021) 
 Listen er ikke uttømmende 

 

Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav h) 
I forbindelse med utarbeidelsen av planinitiativet er det gjort søk i de tilgjengelige 
kartdatabasene for å finne eventuelle registreringer i området. Utover det som er vurdert 
tidligere, vurderes plantiltaket som lite konfliktfylt, og det er lite som tilser at det er andre 
interesser som berøres av planen.  

Samfunnssikkerhet, risiko- og sårbarhet 

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

 Overvann og flom/havnivåstigning  
 Forurensing (støy og luft)  
 Forurensing i grunnen  
 Steinsprang og rasfare 
 Tilkomst for utrykningskjøretøy  
 Trafikksikkerhet  
 Listen er ikke uttømmende 
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Forholdet til kommuneplanen 

I kommuneplan for Eigersund kommune er området avsatt til bolig, med påfølgende 
bestemmelser i henhold til kommuneplanens arealdel 2018-2030. 
 

 
Figur 11: Utsnitt av kommuneplanen 

 

Forholdet til reguleringsplan 

Planområdet er regulert i gjeldende reguleringsplan ved «Reguleringsplan for Årstaddalen». 
Fra planen er området regulert til boligformål, kjørevei og annen veigrunn. 
 

 
Figur 12: Oversikt over reguleringsplaner 
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Medvirkning og samarbeid 

(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav j og k) 
Medvirkning i plansaker følger av §§ 5.1 og 5.2 i plan- og bygningsloven. Dette er lovens 
minstekrav og i enkelte saker kan det oppstå et behov for ytterligere medvirkning. Dette vil bli 
vurdert fortløpende i sakens gang. Forslagstiller påregner videre at prosessen med kommunen 
samt utfallet av eventuelle forhåndsmerknader fra særlig offentlige sektormyndigheter vil 
fastsette en tilfredsstillende og fornuftig endelig plangrense, senest til offentlig ettersyn. 
 

- Berørte grunneiere, festere og naboer. 
- Eigersund kommune 
- Statsforvalteren i Rogaland 
- Rogaland fylkeskommune 
- Statens vegvesen 
- Andre fagmyndigheter (iht. kommunens varslingsliste) 
- Andre lag og organisasjoner (iht. kommunens varslingsliste) 
- NVE 
- Listen er ikke uttømmende. 

 
Varsel om oppstart av planarbeid sendes til alle berørte interesser som nevnt ovenfor. Varsel 
om planoppstart blir også annonsert i Dalane Tidende og på kommunens hjemmeside. På 
hjemmesiden gjøres også planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet tilgjengelig. Etter 
oppstart av planarbeid legges det opp til medvirkning gjennom ordinær saksgang. Det søkes 
samarbeid med interessenter, berørte grunneiere/naboer, fagmyndigheter, samt andre 
fagkyndige ved behov. 
 

Forskrift om konsekvensutredninger 

(jf. forskriftens § 1, andre ledd bokstav l) 
 
Ansvarlig myndighet er i dette tilfellet planmyndighet etter § 5 i forskrift om konsekvens-
utredning, med henvisning til myndighetsområde i §§ 6-8. Etter § 4 skal forslagsstiller vurdere 
om planen eller tiltaket faller inn under kriterier for å utløse krav om konsekvensutredning etter 
§§ 6-8.  
 
Forslagstiller vurderer reguleringsforslaget til ikke å utløse krav om konsekvensutredning. 
Dette begrunnet i at plantiltakets formål er i henhold til gjeldende kommuneplan og regulering. 
Tiltakets størrelse og omfang vurderes å ikke ha vesentlige innvirkninger for miljø og samfunn.  
 
Selv om planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning vil det være høyst nødvendig 
å belyse virkningene av planen, med forslag til eventuelle avbøtende tiltak. Dette gjøres uten 
å tallfeste eller vekte konsekvenser som i en konsekvensutredning. 
 
 


